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Sabado ng Gabi, Setyembre 24, 2016, 
Pangkalahatang Sesyon ng Kababaihan
Namumuno: Pangulong Thomas S. Monson.
Nangangasiwa: Linda K. Burton.
Pambungad na Panalangin: Denise Lindberg.
Pangwakas na Panalangin: Bonnie H. Cordon. 
Musika ng Young Women choir mula sa 
mga stake sa Ogden, Huntsville, at Morgan, 
Utah; Cherilyn Worthen, tagakumpas; Bonnie 
Goodliffe, organista: “Arise, O Glorious Zion,” 
Hymns, blg. 40, isinaayos ni Warby, di- 
inilathala; “If I Listen with My Heart,” DeFord, 
isinaayos ni Warby, di-inilathala; “Saligang 
Kaytibay,” Mga Himno, blg. 47, isinaayos ni 
Kasen, inilathala ng Jackman; “Buhay ang 
Aking Manunubos,” Mga Himno, blg. 78.

Sabado ng Umaga, Oktubre 1, 2016, 
Pangkalahatang Sesyon
Namumuno: Pangulong Thomas S. Monson.
Nangangasiwa: Pangulong Henry B. Eyring.
Pambungad na Panalangin: Joy D. Jones.
Pangwakas na Panalangin: Elder Marcus B. 
Nash. Musika ng Tabernacle Choir; Mack 
Wilberg at Ryan Murphy, mga tagakumpas; 
Andrew Unsworth at Clay Christiansen, mga 
organista: “O Kaylugod na Gawain,” Mga 
Himno, blg. 89; “Diyos ay Aking Sinasamba,”  
Mga Himno, blg. 39; “Salamat, O Diyos, 
sa Aming Propeta,” Mga Himno, blg. 15; 
“Manunubos ng Israel,” Mga Himno, blg. 5; 
“Take Time to Be Holy,” Longstaff, isinaayos 
ni Longhurst, inilathala ng Jackman; “If the 
Way Be Full of Trial, Weary Not,” Sweney, 
isinaayos ni Wilberg, di-inilathala.

Sabado ng Hapon, Oktubre 1, 2016, 
Pangkalahatang Sesyon
Namumuno: Pangulong Thomas S. Monson.
Nangangasiwa: Pangulong Dieter F. Uchtdorf.
Pambungad na Panalangin: Elder Daniel L. 
Johnson. Pangwakas na Panalangin: Elder 
Allen D. Haynie. Musika ng pinagsamang 
koro mula sa Provo Missionary Training 
Center; Ryan Eggett at Elmo Keck, mga taga-
kumpas; Linda Margetts at Bonnie Goodliffe, 
mga organista: “Unang Panalangin ni Joseph 
Smith,” Mga Himno, blg. 20, isinaayos ni 
Kasen, inilathala ng Jackman; “Pagbibinyag,” 
Aklat ng mga Awit Pambata, 54, isinaayos 
ni Gates, inilathala ng Jackman; “Tinawag 
Upang sa Diyos Maglingkod,” Mga Himno, 
blg. 151; “Tutungo Ako Saanman,” Mga  
Himno, blg. 121, isinaayos ni Wilberg, di- 
inilathala; “Pag-asa ng Israel,” Mga Himno, 
blg. 161, isinaayos ni Schank, di-inilathala.

Sabado ng Gabi, Oktubre 1, 2016, 
Pangkalahatang Sesyon ng Priesthood
Namumuno: Pangulong Thomas S. Monson.
Nangangasiwa: Pangulong Henry B. Eyring.
Pambungad na Panalangin: Elder Paul B. 
Pieper. Pangwakas na Panalangin: Elder 
Bruce D. Porter. Musika ng isang Melchize-
dek Priesthood choir mula sa mga stake 
sa West Valley City at Magna, Utah; Kenny 
Wiser, tagakumpas; Richard Elliott, organista: 
“Mga Elder ng Israel” (Kalalakihan), Mga 
Himno, blg. 198, isinaayos ni Spiel, di- 
inilathala; “Pag-ibig sa Tahanan,” Mga Himno, 
blg. 183, isinaayos ni Manookin, inilathala 
ng Jackman; “Tayo’y Magalak,” Mga Himno, 
blg. 3; “Kaya Mong Paningningin,” Mga  
Himno, blg. 138, isinaayos ni Zabriskie,  
inilathala ng Holy Sheet Music.

Linggo ng Umaga, Lunes, Oktubre 2, 
2016, Pangkalahatang Sesyon
Namumuno: Pangulong Thomas S. Monson.
Nangangasiwa: Pangulong Dieter F. Uchtdorf.
Pambungad na Panalangin: Elder Christoffel 
Golden. Pangwakas na Panalangin: Devin G. 
Durrant. Musika ng Tabernacle Choir; Mack 
Wilberg, tagakumpas; Clay Christiansen at 
Richard Elliott, mga organista: “Ang Manu-
nubos Ko’y Buhay,” Mga Himno, blg. 77; 
“Mga Himig ng Papuri,” Mga Himno, blg. 41, 
isinaayos ni Wilberg; “On This Day of Joy 
and  Gladness,” Hymns, blg. 64, isinaayos 
ni Wilberg, di-inilathala; “Ako ay Anak ng 
Diyos,” Mga Himno, blg. 189; “Ako ay Mahal 
ng Ama sa Langit,” Aklat ng mga Awit Pam-
bata, 16, isinaayos nina Hofheins at Christi-
ansen, di-inilathala; “Salamat sa Ating Diyos,” 
Mga Himno, blg. 52, isinaayos ni Wilberg, 
inilathala ng Oxford.

Linggo ng Hapon, Lunes, Oktubre 2, 
2016, Pangkalahatang Sesyon
Namumuno: Pangulong Thomas S. Monson.
Nangangasiwa: Pangulong Henry B. Eyring.
Pambungad na Panalangin: Elder Enrique R. 
Falabella. Pangwakas na Panalangin: Elder 
Erich W. Kopischke. Musika ng Tabernacle 
Choir; Mack Wilberg at Ryan Murphy, mga 
tagakumpas; Bonnie Goodliffe at Linda Mar-
getts, mga organista: “Sabihin, Ano ang Kato-
tohanan!” Mga Himno, blg. 173, isinaayos ni 
Longhurst, inilathala ng Jackman; “Liwanag 
sa Gitna Nitong Dilim,” Mga Himno, blg. 53, 
isinaayos ni Wilberg, inilathala ng Jackman; 
“Sa Tuktok ng Bundok,” Mga Himno, blg. 5; 
“I’ll Follow Him in Faith,” Perry, isinaayos 

ni Murphy, di-inilathala; “Magpatuloy Tayo,” 
Mga Himno, blg. 148, isinaayos ni Elliott.

Makukuhang mga Mensahe sa 
Kumperensya
Para ma-access ang mga mensahe sa pang-
kalahatang kumperensya online sa maraming 
wika, bumisita sa conference. lds. org at pumili 
ng wika. Makukuha rin ang mga mensahe 
sa Gospel Library mobile app. Ang impor-
masyon tungkol sa pangkalahatang kumpe-
rensya sa mga format na maa-access ng mga 
miyembrong may kapansanan ay makukuha 
sa disability.lds.org.

Mga Mensahe sa Home at 
Visiting Teaching
Para sa mga mensahe sa home at visiting 
teaching, pumili ng isang mensaheng lubos 
na tumutugon sa mga pangangailangan ng 
mga binibisita ninyo.

Sa Pabalat
Harap: Larawang kuha ni Ashlee Larsen.
Likod: Larawang kuha ni Ale Borges.

Mga Retratong Kinunan sa Kumperensya
Ang mga larawan sa Salt Lake City ay kinunan nina 
Cody Bell, Ale Borges, Randy Collier, Weston Colton, 
Nate Edwards, Ashlee Larsen, Leslie Nilsson, Matt Reier, 
at Christina Smith; ang gusali ng apartment sa Germany, 
ni Daniel G. Dornelles; ang pamilya at mga missionary 
ni Harriet Uchtdorf, sa kagandahang-loob ng pamilya 
Uchtdorf. 

Ang Ika-186 na Ikalawang Taunang 
Pangkalahatang Kumperensya
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Per G. Malm, miyembro ng Pitumpu 
na pumanaw noong Hulyo 26, 2016 
(tingnan sa pahina 121).

Ang mga pangkalahatang kum-
perensya ng Simbahan ay idinaraos 
tuwing ika-anim na buwan, na nag-
mumula sa 21,000-upuang Confer-
ence Center sa Salt Lake City, Utah, 
at ipinaaabot sa milyun-milyon sa 
buong mundo. Ang kumperensya  
ay na-interpret at makukuha online 
sa mahigit 80 wika at inilathala sa  
34 na wika sa mga magasin ng  
Simbahan. ◼

Para sa isang mungkahi sa paggamit 
ng isyung ito, tingnan sa indeks ng mga 
kuwento sa pahina 125.

Nagbahagi si Pangulong  
Thomas S. Monson ng dalawang 
tapatang mensahe sa pangka-

lahatang kumperensya. Sa Linggo ng 
umaga, nagpatotoo siya tungkol sa 
dakilang plano ng kaligayahan ng 
Diyos para sa lahat ng tao. Nagturo 
siya tungkol sa mahalagang papel 
ni Jesucristo sa plano ng kaligtasan, 
gayundin ang tungkulin natin sa 
pagtatamo ng kaligayahang nilayon 
ng Diyos. (Tingnan sa pahina 80.) Sa 
pangkalahatang sesyon ng priesthood, 
binigyang-diin ni Pangulong Monson 
ang mga pagpapalang nagmumula sa 
pagsunod sa mga utos ng Panginoon 
at sa tapat na pagsunod sa Word of 
Wisdom (tingnan sa pahina 78).

Nagtipon ang daan-daang libong 
kababaihan, mga kabataang babae, 
at mga batang babae na walong 
taong gulang pataas sa Conference 
Center at sa mga lugar sa buong 
mundo upang pasimulan ang anim 
na sesyon ng pangkalahatang kumpe-
rensya sa pangkalahatang sesyon ng 
kababaihan.

Sa sesyon sa Sabado ng hapon, 
apat na General Authority Seventy 
ang pinagkalooban ng emeritus  
status, isang Area Seventy ang ini- 
release, at dalawa pang Area Seventy 
ang tinawag (tingnan sa pahina 39). 
Sa araw ng Linggo, pinarangalan ni 
Elder Dale G. Renlund ng Korum 
ng Labindalawang Apostol si Elder 

Mga Tampok sa Ika-186 na 
Ikalawang Taunang Pangkalahatang 
Kumperensya
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Ang isa sa pinakamahalagang para-
an para magkaroon at makapagpakita 
tayo ng pagmamahal sa ating kapwa 
ay dapat maganda ang ating iniisip at 
sinasabi. Ilang taon na ang nakalipas 
sinabi ng mahal kong kaibigan, “Ang 
pinakamagandang anyo ng pag- ibig sa 
kapwa ay huwag husgahan ang iba.” 4 
Totoo pa rin iyan ngayon.

Kamakailan, habang nanonood ng 
isang pelikula ang tatlong- taong- gulang 
na si Alyssa kasama ang kanyang mga 
kapatid, nagtatakang sinabi niya, “Inay, 
kakaiba po ang manok na iyan!”

Tumingin ang kanyang ina sa screen 
at nakangiting sumagot, “Anak, pea-
cock iyan.”

Katulad ng tatlong- taong- gulang na 
batang iyon na kulang ang kaalaman, 
kung minsan ay hinuhusgahan natin 
ang iba o pinag- iisipan sila nang mali. 
Maaaring ang nakikita natin ay ang 
mga pagkakaiba natin at mga kahinaan 
ng mga tao sa paligid natin samanta-
lang nakikita ng ating Ama sa Langit 
ang Kanyang mga anak, na nilikha sa 
Kanyang walang- hanggang larawan, 
ang kanilang maringal at maluwalha-
ting potensyal.

Sinabi minsan ni Pangulong 
James E. Faust, “Habang tumatanda  
ako, lalo akong nagiging hindi 
mapanghusga.” 5 Ipinaalala niyan sa 
akin ang itinuro ni Apostol Pablo:

“Nang ako’y bata pa, ay nagsasalita 
akong gaya ng bata, nagdaramdam 
akong gaya ng bata, nagiisip akong 
gaya ng bata: ngayong [mas matan-
da na ako], ay iniwan ko na ang mga 
bagay ng pagkabata.

“Sapagka’t ngayo’y malabo tayong 
nakakikita sa isang salamin; nguni’t 
pagkatapos ay makikita natin sa muk-
haan: ngayo’y nakikita ko ng bahagya, 
nguni’t pagkatapos ay makikilala ko ng 
gaya naman ng pagkakilala sa akin.” 6

Kapag mas malinaw nating naki-
kita ang sarili nating mga kahinaan, 
hindi natin titingnan ang iba “sa isang 
[malabong] salamin.” Gusto nating 
gamitin ang liwanag ng ebanghelyo 
para makita ang iba gaya ng pagka-
kita sa kanila ng Tagapagligtas—may 
habag, pag- asa, at pag- ibig sa kapwa. 
Darating ang araw na lubos nating 

maaaring maligtas sa kaharian ng 
Diyos.” 2

Mangyari pa, si Jesucristo ang 
perpektong halimbawa ng pag- ibig 
sa kapwa- tao. Ang Kanyang panga-
ko na maging ating Tagapagligtas sa 
premortal na buhay, ang Kanyang 
mga ginawa noong Siya ay narito sa 
lupa, ang Kanyang banal na kaloob 
na Pagbabayad- sala, at ang Kanyang 
patuloy na pagsisikap na ibalik tayo sa 
ating Ama sa Langit ay pinakadakilang 
pagpapakita ng pag- ibig sa kapwa. 
Iisa lang ang pinagtutuunan Niya: 
ang pagmamahal sa Kanyang Ama na 
ipinahayag sa pagmamahal Niya sa 
bawat isa sa atin. Nang tanungin tung-
kol sa pinakadakilang utos, sumagot 
si Jesus:

“Iibigin mo ang Panginoon mong 
Dios ng buong puso mo, at ng buong 
kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo.

“Ito ang dakila at pangunang utos.
“At ang pangalawang katulad ay ito, 

Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya 
ng iyong sarili.” 3

Ni Jean B. Bingham
Unang Tagapayo sa Primary General Presidency

Bilang tugon sa paanyaya ni Sister 
Linda K. Burton sa pangkalaha-
tang kumperensya noong Abril,1 

marami sa inyo ang nagkawangga-
wa nang may lubos na malasakit na 
nakatuon sa pagtugon sa pangangaila-
ngan ng mga refugee sa inyong lugar. 
Sinikap ninyong matulungan ang 
bawat tao at nakibahagi sa mga pro-
grama sa komunidad, at dahil ito sa 
pagmamahal ninyo sa inyong kapwa. 
Kapag nagbabahagi kayo ng inyong 
panahon, mga talento, at kabuhayan, 
ang puso ninyo—at ng mga refugee—
ay sumasaya. Ang pagkakaroon ng 
pag- asa at pananampalataya at higit 
na pagmamahal ng tumatanggap at 
nagbibigay ay mga bunga ng tunay 
na pag- ibig sa kapwa.

Sinabi sa atin ni Propetang Moroni  
na ang pag- ibig sa kapwa- tao ay 
mahalagang katangian ng mga taong 
mananahan sa piling ng Ama sa Langit 
sa kahariang selestiyal. Isinulat niya, 
“At maliban kung mayroon kayong 
pag- ibig sa kapwa- tao, kayo ay hindi 

Dadalhin Ko ang 
Liwanag ng Ebanghelyo 
sa Aking Tahanan
Madadala natin ang liwanag ng ebanghelyo sa ating tahanan, paaralan, 
at trabaho kung ang tinitingnan at sinasabi natin ay ang mabubuting 
katangian ng ibang tao.

Pangkalahatang Sesyon ng Kababaihan | Setyembre 24, 2016
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mauunawaan ang nadarama ng iba at 
magpapasalamat na tayo ay kinaawa-
an—tulad ng pag- iisip at pagsasalita 
nang maganda sa iba sa buhay na ito.

Ilang taon na ang nakalipas, 
nagbangka kami ng isang grupo ng 
young women. Napakaganda ng asul 
na asul na mga lawang naliligiran ng 
mga luntian at mapunong kaburulan 
at mababatong talampas. Nasasalamin 
sa malinaw na lawa ang maningning 
na sikat ng araw nang magsimula 
na kaming sumagwan at payapang 
namangka sa lawa.

Gayunman, nagdilim kaagad ang 
kalangitan, at nagsimulang humangin 
nang malakas. Para makaabante, kina-
ilangan naming ilubog nang malalim 
ang aming sagwan sa tubig, at hindi 
kami tumigil sa pagsagwan. Makaraan 
ang ilang nakapapagod na oras ng pag-
sagwan, napunta kami sa ibang bahagi 
ng malaking lawa at natuwa kami na 
umiihip ang hangin sa direksyong nais 
naming puntahan.

Agad naming sinamantala ang pag-
kakataong ito. Naglabas kami ng maliit 
na trapal at itinali namin ang dalawang 
dulo nito sa hawakan ng mga sagwan 
at ang iba pa sa mga paa ng asawa ko, 
na binanat niya hanggang sa gilid ng 

bangka. Hinipan ng hangin ang gina-
wa naming layag, at kaagad kaming 
nakausad!

Nang makita ng mga dalagita na 
nasa iba pang mga bangka na madali 
kaming nakapaglayag, agad silang 
gumawa ng sarili nilang mga layag. 
Nagtawanan kami at nakahinga nang 
maluwag, nagpapasalamat na napahi-
nga kami sa mahirap na pagsasagwan.

Tulad ng nakasisiyang hanging iyon 
ang tapat na papuri ng isang kaibi-
gan, masayang pagbati ng magulang, 
pagpayag ng kapatid, o nakahihika-
yat na ngiti ng katrabaho o kaklase, 
ay pawang nagdadala ng sariwang 
“hangin sa ating mga layag” sa pag-
harap natin sa mga hamon ng buhay! 
Ganito ang sinabi ni Pangulong  
Thomas S. Monson: “Hindi natin maba-
bago ang direksyon ng hangin, ngunit 
kaya nating baguhin ang mga layag. 
Para sa sukdulang kaligayahan, kapa-
yapaan, at kasiyahan, nawa’y piliin 
natin ang positibong saloobin.” 7

Matindi ang epekto ng mga salita, 
nagpapasaya at nagpapalungkot ito. 
Marahil ay maaalala nating lahat ang 
mga negatibong salitang nakapagpa-
hina ng ating loob at ang iba pang 
mga salitang magiliw na sinambit na 

nagpasigla sa ating espiritu. Ang pasi-
yang sabihin lamang ang mabubuting 
bagay tungkol sa—at sa—iba ay nag-
papasigla at nagpapalakas sa mga nasa 
paligid natin at tumutulong sa iba na 
sumunod sa paraan ng Tagapagligtas.

Noong nasa Primary pa ako,  
buong sipag akong nag- cross- stitch 
ng simpleng sawikain na nagsasabing,  
“Dadalhin ko ang liwanag ng ebang-
helyo sa aking tahanan.” Isang hapon 
ng karaniwang araw habang nagko-  
cross- stitch kaming mga batang babae, 
nagkuwento ang aming guro tungkol 
sa isang batang babaeng nakatira sa 
burol sa isang panig ng lambak. Tuwing 
dapit- hapon napapansin niya sa burol 
sa kabilang panig ng lambak ang isang 
bahay na may makikislap at ginintuang 
bintana. Ang bahay niya ay maliit at 
medyo luma na, at pinangarap ng bata 
na tumira sa magandang bahay na iyon 
na may mga ginintuang bintana.

Isang araw pinayagan ang bata na 
magbisikleta hanggang sa kabilang 
panig ng lambak. Masaya siyang nagbi-
sikleta hanggang sa marating niya ang 
bahay na may mga ginintuang bintana 
na matagal na niyang hinahangaan. 
Ngunit nang bumaba siya ng bisikleta, 
nakita niya na abandonado at sira- sira 
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na ang bahay, mataas na ang mga 
damo sa bakuran at simple at maru-
mi ang mga bintana. Malungkot na 
nilingon ng bata ang bahay nila. Laking 
gulat niya nang makita niya ang isang 
bahay na may makislap at ginintuang 
mga bintana sa burol sa kabilang panig 
ng lambak at kaagad niyang natanto na 
bahay pala nila iyon! 8

Kung minsan, gaya ng batang ito, 
tinitingnan natin ang iba sa mga pag- 
aari nila at nadaramang nakahihigit sila 
sa atin. Nakatuon tayo sa mga uri ng 
pamumuhay ng mga tao na nakikita 
natin sa social media websites o labis 
tayong nagiging abala sa pakikipag-
kompetensya sa paaralan o trabaho. 
Gayunman, kapag nag- ukol tayo ng 
ilang sandali na “[bilangin ang] mga 
pagpapala [natin],” 9 nakakakita tayo 
nang may tamang pananaw at nakikita 
ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng 
Kanyang mga anak.

Tayo man ay 8 taong gulang o 
108 taong gulang, madadala natin ang 
liwanag ng ebanghelyo sa ating sari-
ling tahanan, high- rise apartment man 
ito sa Manhattan, kubo sa Malaysia, o 
yurt sa Mongolia. Maaari nating ipasi-
yang tingnan ang mabuti sa ibang tao 
at sa mga sitwasyon sa ating paligid. 
Makapagpapakita ng pagmamahal 
ang mga bata at mas matatandang 
babae sa lahat ng dako kapag nagpa-
siya silang gumamit ng mga salitang 

nagpapalakas ng tiwala at pananam-
palataya sa iba.

Nagkuwento si Elder Jeffrey R. 
Holland tungkol sa isang binatilyo na 
laging tinutukso ng mga kabarkada 
niya sa paaralan. Ilang taon kalaunan 
lumipat siya ng bahay, nagsundalo, 
nag- aral, at naging aktibo sa Simba-
han. Ang panahong ito ng kanyang 
buhay ay puno ng matatagumpay na 
karanasan.

Pagkaraan ng ilang taon bumalik 
siya sa kanyang sariling bayan. Gayun-
man, ayaw tanggapin ng mga tao ang 
kanyang pag- unlad at pagbabago. Para 
sa kanila, siya pa rin ang dating “siya,” 
at tinrato nila siya nang gayon. Sa huli, 
halos maglaho ang lahat ng natutuhan 
ng mabait na lalaking ito dahil hindi 
niya nagamit ang napahusay niyang 
mga talento na makatutulong sana 
sa mga taong muling nanlait at hindi 
tumanggap sa kanya.10 Napakalaking 
kawalan nito sa kanya at sa komunidad!

Itinuro ni Apostol Pedro, “Una sa 
lahat ay maging maningas kayo sa 
inyong pagiibigan; sapagka’t ang pagi-
big ay nagtatakip ng karamihang kasa-
lanan.” 11 Ang maningas na pag- ibig sa 
kapwa, na ibig sabihi’y “buong puso,” 
ay naipapakita sa paglimot sa mga pag-
kakamali ng iba sa halip na pagkimkim 
ng sama- ng- loob o pag- alaala natin sa 
mga pagkakamaling nagawa noon at 
pagpapaalaala nito sa iba.

Ang ating obligasyon at pribilehiyo 
ay tanggapin nang taos- puso ang pag-
papakabuti ng lahat habang sinisikap 
nating maging higit na katulad ng 
ating Tagapagligtas na si Jesucristo. 
Nakatutuwang makita ang liwanag sa 
mga mata ng isang taong nakauuna-
wa sa Pagbabayad- sala ni Jesucristo at 
talagang binabago ang kanyang buhay! 
Ang mga missionary na nakadama ng 
kagalakan sa pagkakitang binibinya-
gan ang isang convert at pagkatapos 
ay pumapasok aiya sa templo ay mga 
saksi sa pagpapala ng pagbibigay ng 
pagkakataon—at panghihikayat—na 
magbago ang iba. Ang mga miyem-
brong malugod na tinatanggap ang 
mga convert na maituturing na naiiba 
sa karaniwang sumasapi sa Simbahan 
ay nakadarama ng malaking kasiya-
han sa pagtulong sa kanila na mada-
ma ang pagmamahal ng Panginoon. 
Ang kagandahan ng ebanghelyo ni 
Jesucristo ay ang katotohanan ng 
walang- hanggang pag- unlad—hindi 
lang tayo tinutulutang magpakabuti 
kundi hinihikayat din, at inuutusan, na 
patuloy na magsikap na magpakabuti 
at sa huli’y maging perpekto.

Ipinayo ni Pangulong Thomas S. 
Monson: “Sa mga mumunting paraan, 
lahat kayo ay nagpapakita ng pag- ibig 
sa kapwa. . . . Sa halip na husgahan at 
pintasan ang isa’t isa, nawa’y mapasa-
atin ang dalisay na pag- ibig ni Cristo 
sa ating kapwa mga manlalakbay sa 
buhay na ito. Nawa’y matanto natin na 
ginagawa ng bawat isa ang lahat ng 
kanyang makakaya upang harapin ang 
mga hamon na dumarating sa kanyang 
buhay, at nawa’y gawin natin ang lahat 
upang makatulong.” 12

Ang taong may pag- ibig sa kapwa 
ay mapagpasensya, mabait, at kunten-
to. Ang taong may pag- ibig sa kapwa 
ay inuuna ang kapakanan ng iba, 
mapagpakumbaba, nagpipigil sa sarili, 
tinitingan ang mabuting katangian ng 
iba, at nagagalak kapag umuunlad ang 
isang tao.13

Bilang kababaihan (at kalalakihan)  
sa Sion, mangangako ba tayo na 
“[lahat] [ay] [magtu]tulung- tulong . . . 
[maghahatid ng] ligaya’t biyaya sa ’ting 
kapwa [sa ngalan ng Diyos]”? 14 Maaari 
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ba nating tingnan at tanggapin nang 
may pagmamahal at malaking pag- 
asa ang mabubuting katangian ng 
iba, hinahayaan at hinihikayat silang 
umunlad? Maaari ba tayong maga-
lak sa mga tagumpay ng iba habang 
patuloy nating sinisikap na pagbutihin 
ang ating sarili?

Oo, madadala natin ang liwa-
nag ng ebanghelyo sa ating taha-
nan, paaralan, at trabaho kung ang 
tinitingnan at sinasabi natin ay ang 
mabubuting katangian ng ibang tao 
at hindi tinitingnan ang mga kahinaan 
nila. Napupuspos ng pasasalamat ang 
puso ko kapag naiisip ko na gina-
wang posible ng ating Tagapagligtas 
na si Jesucristo na makapagsisi tayong 
lahat na nagkakasala sa daigdig na ito 
na di- perpekto at kung minsa’y puno 
ng paghihirap!

Pinatototohanan ko na kapag 
tinularan natin ang Kanyang per-
pektong halimbawa, maaari nating 
matanggap ang kaloob na pag- ibig 
sa kapwa, na magdudulot ng mala-
king kagalakan sa atin sa buhay na 
ito at ng ipinangakong pagpapala na 
buhay na walang hanggan sa piling 
ng ating Ama sa Langit. Sa pangalan 
ni Jesucristo, amen. ◼

MGA TALA
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sa ito ay sa pamamagitan ng salita 
ni Cristo na may hindi matitinag na 
pananampalataya sa kanya, na uma-
asa nang lubos sa mga awa niya na 
makapangyarihang magligtas.

“Kaya nga, kinakailangan kayong 
magpatuloy sa paglakad nang may 
katatagan kay Cristo, na may ganap 
na kaliwanagan ng pag- asa, at pag- 
ibig sa Diyos at sa lahat ng tao. Sama-
katwid, kung kayo ay magpapatuloy, 
nagpapakabusog sa salita ni Cristo, at 
magtitiis hanggang wakas, masdan, 
ganito ang wika ng Ama: Kayo ay 
magkakaroon ng buhay na walang 
hanggan.

“. . . Ito ang daan; at walang ibang 
daan ni pangalang ibinigay sa silong 
ng langit upang ang tao ay maligtas sa 
kaharian ng Diyos. At ngayon, masdan, 
ito ang doktrina ni Cristo.” 2

Bakit natin kailangan ng matibay 
na pagkaunawa sa mga alituntuning ito?

Madalas akong makakilala ng 
kababaihang LDS na talagang nanga-
ngailangan ng tulong, ngunit hindi 
sila bumabaling sa Diyos na maka-
pagbibigay ng walang- hanggang 
tulong. Kadalasan naghahangad silang 

Ni Carole M. Stephens
Unang Tagapayo sa Relief Society General Presidency

Isa sa pinaka- nakasisiya kong oportu-
nidad ang maglakbay—ang matuto 
mula sa kababaihan sa buong mundo. 

Walang katulad ang makipagtulungan 
sa inyo, ang makita at makausap kayo 
nang puso sa puso.

Sa isang gayong karanasan, isang 
lider ng Relief Society ang nagtanong, 
“May isang bagay bang dapat pagtuu-
nan ng pansin ang kababaihan?”

Sumagot ako ng, “Oo!” nang mai-
sip ko ang mensahe ni Pangulong  
Russell M. Nelson na “Isang Pakiusap 
sa Aking mga Kapatid na Babae.” Iti-
nuro ni Pangulong Nelson, “Kailangan 
natin ng kababaihang may matibay na 
pagkaunawa sa doktrina ni Cristo.” 1

Inilarawan ni Nephi ang doktrina 
ni Cristo nang ganito:

“Sapagkat ang pasukang inyong 
dapat pasukin ay pagsisisi at binyag sa 
pamamagitan ng tubig; at pagkatapos 
darating ang kapatawaran ng inyong 
mga kasalanan sa pamamagitan ng 
apoy at ng Espiritu Santo. . . .

“At ngayon . . . itatanong ko kung 
ang lahat ay nagawa na? Masdan, 
sinasabi ko sa inyo, Hindi; sapagkat 
hindi pa kayo nakalalapit maliban 

Ang Dalubhasang 
Manggagamot
Hindi ninyo kailangang danasin ang kalungkutang sanhi ng kasalanan, 
ang sakit na sanhi ng kagagawan ng iba, o ang masasaklap na 
katotohanan ng buhay—nang mag- isa.
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makaunawa sa pagsasaliksik sa “mala-
ki at maluwang na gusali.” 3

Kapag dinagdagan natin ang ating 
pag- unawa sa doktrina ni Cristo, 
di- magtatagal ay matutuklasan natin 
na lumalalim ang pagkaunawa natin 
sa “dakilang plano ng kaligayahan.” 4 
Kikilalanin din natin na ang ating  
Tagapagligtas, na si Jesucristo, ang 
pinakasentro ng plano.

Kapag natutuhan nating ipamuhay 
ang doktrina ni Cristo sa sarili nating 
sitwasyon, lalo nating mamahalin ang 
Tagapagligtas. At mauunawaan natin 
na “anuman ang makita nating mga 
pagkakaiba, kailangan nating lahat ang 
walang- hanggang Pagbabayad- salang 
iyon.” 5 Mauunawaan natin na Siya ang 
ating saligan—“[ang] bato na ating 
Manunubos, . . . na tunay na saligan . . . 
na kung sasandigan [natin] ay hindi 
[tayo] maaaring bumagsak.” 6

Paano tayo mapagpapala ng doktri-
nang ito kapag naghahangad tayo ng 
kapayapaan at pag- unawa at nagsisi-
kap na magtiis nang may kagalakan 
sa kakaibang sitwasyon ng ating 
buhay sa lupa?

Imumungkahi ko na magsimula tayo, 
tulad ng sabi ni Nephi, “na may hindi 
matitinag na pananampalataya [kay 
Cristo], na umaasa nang lubos sa mga 
awa niya na makapangyarihang mag-
ligtas.” 7 Dahil sa ating pananampalataya 
kay Jesucristo, nakakayanan natin ang 
anumang hamon sa buhay.

Katunayan, madalas ay lumalalim 
ang ating pananampalataya at ugnayan 
sa Ama sa Langit at sa Kanyang Anak 
sa oras ng paghihirap. Narito ang tat-
long halimbawa.

Una, ang Tagapagligtas, ang 
Dalubhasang Manggagamot, ay may 
kapangyarihang baguhin ang ating 
puso at bibigyan tayo ng kapana-
tagan mula sa kalungkutang dulot 
ng ating kasalanan. Nang magturo 
ang Tagapagligtas sa Samaritana sa 
may balon, alam Niya ang mabibigat 
na kasalanan nito. Gayunman, “ang 
Panginoon ay tumitingin sa puso,” 8 
at alam Niya na madali itong turuan.

Nang lumapit ang babae sa balon, 
ang sabi lang ni Jesus—na kumaka-
tawan sa tubig na buhay—“Painumin 
mo ako.” Ang ating Tagapagligtas ay 
mangungusap din sa atin sa tinig na 
makikilala natin kapag lumapit tayo sa 
Kanya—dahil kilala Niya tayo. Tinutu-
lungan Niya tayo sa kasalukuyan nating 
sitwasyon. At dahil sa Kanyang pag-
katao at sa nagawa Niya para sa atin, 
nauunawaan Niya tayo. Dahil narana-
san Niya ang ating pasakit, mabibigyan 
Niya tayo ng tubig na buhay kapag 
hinangad natin ito. Itinuro Niya ito sa 
Samaritana nang sabihin Niyang, “Kung 
napagkikilala mo ang kaloob ng Dios, 
at kung sino ang sa iyo’y nagsasabi, 
Painumin mo ako; ikaw ay hihingi sa 
kaniya, at ikaw ay bibigyan niya ng 
tubig na buhay.” Nang maunawaan ito, 

tumugon nang may pananampalataya 
ang babae at sinabing, “Ginoo, ibigay 
mo sa akin ang tubig na ito, upang 
ako’y huwag mauhaw.”

Matapos ang pag- uusap na ito ng 
Samaritana at ng Tagapagligtas, “iniwan 
[niya] ang kaniyang banga ng tubig, at 
napasa bayan, at sinabi sa mga tao,

“Magsiparito kayo, tingnan ninyo 
ang isang lalake, na nagsabi sa akin ng 
lahat ng mga bagay na aking ginawa: 
mangyayari kayang ito ang Cristo?”

Nakatanggap na siya ng patotoo—
nagsimula siyang makibahagi sa tubig 
na buhay—at hinangad niyang pato-
tohanan sa iba ang Kanyang pagiging 
Diyos.9

Kapag lumapit tayo sa Kanya nang 
may pusong mapagpakumbaba at 
madaling turuan—kahit nabibigatan 
tayo sa ating mga pagkakamali, kasa-
lanan, at paglabag—mababago Niya 
tayo, “sapagkat may kapangyarihan 
siya na makapagligtas.” 10 At kapag 
nabago na ang ating puso, gaya ng 
Samaritana, maaari na tayong magpun-
ta sa sarili nating lungsod—sa ating 
mga tahanan, paaralan, at trabaho—
upang patotohanan Siya.

Pangalawa, mapapaginhawa at 
mapapalakas tayo ng Dalubhasang 
Manggagamot kapag dumaranas 
tayo ng pasakit dahil sa masasa-
mang gawain ng iba. Marami na 
akong nakausap na kababaihan na 
labis na nahirapan sa mga pagsubok 
ng buhay. Ang pagtupad sa mga tipan 
na ginawa nila sa templo ay naging 
mahirap na daan tungo sa pagpapa-
galing. Nagdurusa sila sa mga tipang 
hindi natupad, pusong nasaktan, at 
naglahong tiwala. Marami ang biktima 
ng pangangalunya at masasakit na 
pananalita, pang- aabusong seksuwal, 
at emosyonal, na kadalasa’y bunga ng 
adiksyon ng ibang tao.

Sa mga karanasang ito, bagama’t 
hindi nila kagagawan, ay marami ang 
nakokonsiyensya at nahihiya. Hindi 
nauunawaan kung paano tiisin ang 
matinding damdaming nararanasan 
nila, maraming nagsisikap na balewala-
in at kalimutan ito.

Ang pag- asa at paggaling ay hindi 
matatagpuan sa paglilihim kundi 
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sa paglantad sa liwanag at pagma-
mahal ng ating Tagapagligtas na si 
Jesucristo.11 Ipinayo ni Elder Richard G. 
Scott: “Kung wala kayong malubhang 
kasalanan, huwag na ninyong pagdu-
sahan ang bunga ng mga kasalanan ng 
iba. . . . Mahahabag kayo. . . . Gayun-
ma’y hindi ninyo dapat akuin ang 
responsibilidad. . . . Kapag natulungan 
na ninyo ang mahal sa buhay, idu-
log ninyo ang pasanin sa paanan ng 
Tagapagligtas. . . . Kapag ginawa ninyo 
ito, hindi lang kayo magkakaroon ng 
kapayapaan kundi maipapakita pa 
ninyo ang inyong pananampalataya 
sa kapangyarihan ng Tagapagligtas 
na alisin ang bigat ng kasalanan mula 
sa isang mahal sa buhay sa tulong ng 
kanyang pagsisisi at pagsunod.”

Sabi pa niya: “Ang lubusang 
paggaling ay magmumula sa inyong 
pananampalataya kay Jesucristo at sa 
Kanyang kapangyarihan at kakayahan. 
Dahil sa Kanyang Pagbabayad- sala ay 
mapahihilom ang mga sugat ng di- 
makatwirang pang- aabuso.” 12

Kung ganito ang inyong sitwas-
yon, mga kapatid, maaaring tumagal 
ang paggaling. Kailangan ninyong 
manalangin at humingi ng patnubay 
at angkop na tulong, kabilang ang 
paghingi ng payo sa mga inordenang 
mayhawak ng priesthood. Kapag 
natuto kayong makipag- usap nang 
hayagan, magtakda ng wastong mga 
hangganan at marahil ay humingi ng 
payo sa isang propesyonal. Mahala-
gang manatiling espirituwal sa buong 
proseso! Tandaan ang inyong banal na 
pagkatao: kayo ay pinakamamahal na 
anak na babae ng mga Magulang sa 
Langit. Magtiwala sa walang- hanggang 
plano ng Diyos para sa inyo. Patuloy 
na dagdagan araw- araw ang inyong 
pag- unawa sa doktrina ni Jesucristo. 
Manampalataya araw- araw na uminom 
nang lubusan mula sa balon ng tubig 
na buhay ng Tagapagligtas. Umasa sa 
kapangyarihang ipinagkakaloob sa 
bawat isa sa atin sa pamamagitan ng 
mga ordenansa at tipan. At hayaang 
magkaroon ng epekto ang nagpapaga-
ling na kapangyarihan ng Tagapaglig-
tas at ng Kanyang Pagbabayad- sala sa 
inyong buhay.

Pangatlo, mapapaginhawa at 
mapapalakas tayo ng Dalubhasang 
Manggagamot sa masasaklap na 
“katotohanan ng buhay,” 13 tulad ng 
kapinsalaan, sakit sa utak, karam-
daman, paulit- ulit na sakit, at kama-
tayan. Kamakailan ay nakilala ko ang 
di- pangkaraniwang dalagang si Josie na 
may bipolar disorder. Narito ang mun-
ting bahagi ng kanyang pagpapagaling 
na ikinuwento niya sa akin:

“Ang pinakamahirap na sandali ay 
kapag nangyayari ang tinatawag ng 
aming pamilya na ‘floor days’ o mga 
araw na ang tanging magagawa ko 
lamang ay tiisin ang matinding sakit. 
Nagsisimula ito kapag napakaraming 
nangyayari sa paligid at napakasensiti-
bo ko at ayaw ko ng anumang tunog, 
haplos, o liwanag. Parang sasabog ang 
utak ko. May isang ganitong araw na 
hinding- hindi ko malilimutan.

“Iyon ay noong nagsisimula na ang 
sakit ko, kaya takot na takot ako. Naa-
alala ko na umiiyak ako, tumutulo ang 
luha sa pisngi ko at hindi ako maka-
hinga. Pero balewala ang ganitong 
katinding hirap sa sakit na sumunod 
nang makita ko na natataranta si Inay, 
na desperadong tulungan ako.

“Lungkot na lungkot siyang makita 
ako na nagdurusa nang ganito. Pero 
hindi namin akalain na bagama’t luma-
lala ang sitwasyon, ilang sandali na lang 
ay daranas na kami ng malaking himala.

“Habang tumatakbo ang oras, 

paulit- ulit na ibinulong ni Inay, ‘Gagawin 
ko ang lahat gumaling ka lang.’

“Samantala, tumindi ang sakit na 
nadama ko, at nang talagang hindi ko 
na makaya, nangyari ang isang kagila- 
gilalas na bagay.

“Isang walang- katulad at pambi-
hirang kapangyarihan ang biglang 
lumukob sa katawan ko. At, taglay ang 
‘gawad [na] lakas,’ 14 sinabi ko kay Inay 
nang buong katatagan ang walong 
salitang nagpapabago ng buhay bilang 
sagot sa paulit- ulit na hangarin niyang 
akuin ang sakit ko. Sinabi ko, ‘Hindi na 
kailangan; May gumawa na po niyon.’”

Mula sa madilim na kailaliman 
ng nakapanghihinang sakit sa utak, 
nagtipon ng lakas si Josie para pato-
tohanan si Jesucristo at ang Kanyang 
Pagbabayad- sala.

Hindi siya lubos na gumaling sa 
araw na iyon, ngunit tumanggap siya 
ng liwanag ng pag- asa sa oras ng 
matinding kadiliman. At ngayon, sa 
tulong ng matibay na pagkaunawa sa 
doktrina ni Cristo at napanariwa araw- 
araw ng tubig na buhay ng Tagapaglig-
tas, si Josie ay patuloy sa paggaling at 
matatag na nananampalataya sa Dalub-
hasang Manggagamot. Tinutulungan 
din niyang gumaling ang iba. At sinabi 
niya, “Kapag parang nariyan palagi 
ang kadiliman, umaasa ako sa alaala 
ng Kanyang magiliw na awa. Nagsisilbi 
itong tanglaw sa pagsisikap kong hara-
pin ang mahihirap na sandali.” 15
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Mga kapatid, nabubuhay tayo sa 
“mga panahong mapanganib.” 2 Hindi 
na tayo dapat magulat sa kalagayan 
ng ating panahon. Naipropesiya na ito 
isang milenyo na ang nakaraan bilang 
babala at payo para maging handa 
tayo. Sa ika- 8 kabanata ng Mormon 
ay may nakababagabag na tumpak na 
paglalarawan ng kalagayan ng ating 
panahon. Sa kabanatang ito, sinabi ni 
Moroni na nakita niya ang ating pana-
hon, at kasama roon ang mga digma-
an at mga balita tungkol sa digmaan, 
polusyon, patayan, nakawan, at mga 
taong nagsasabi sa atin na walang tama 
o mali sa mata ng Diyos. Inilarawan 
niya ang mga taong palalo, na ang 
inaalala ay ang isusuot na mamahaling 
damit, at pinagtatawanan ang relihi-
yon. Ipinakita sa kanya ang mga taong 
nahuhumaling sa mga makamundong 
bagay kaya “ang mga nangangailangan, 

Ni Bonnie L. Oscarson
Young Women General President

Napakasaya ko na narito tayo sa 
Conference Center na ito kasama 
ang mga batang babae, mga 

kabataan, at kababaihan ng Simbahan. 
Alam din namin na libu- libo pang 
grupo ng kababaihan, na nakatipon 
sa buong mundo, ang nanonood sa 
mga kaganapang ito, at nagpapasala-
mat ako sa oportunidad at paraan na 
nagkatipun- tipon tayo nang may pag-
kakaisa at layunin ngayong gabi.

Noong Oktubre 2006, nagbigay 
ng mensahe si Pangulong Gordon B. 
Hinckley na pinamagatang “Bangon, 
O Kalalakihan ng Diyos,” na isinunod 
sa himnong kinatha noong 1911.1 
Isang panawagan iyon sa kalalakihan 
ng Simbahan na bumangon at paun-
larin ang kanilang sarili. Naisip ko 
ang mensaheng iyon nang magdasal 
ako para malaman ang ibabahagi ko 
sa inyo.

Tumanggap ng 
Responsibilidad nang 
May Lakas, Kababaihan 
ng Sion
Para maging mga nagbalik- loob na tumutupad ng tipan, kailangan nating 
pag- aralan ang mahahalagang doktrina ng ebanghelyo at magkaroon ng 
matibay na patotoo sa katotohanan ng mga ito.

Mga kapatid, pinatototohanan 
ko na—

Hindi ninyo kailangang patuloy 
na dalhin ang bigat ng kalungkutang 
dulot ng kasalanan—nang mag- isa.

Hindi ninyo kailangang dalhin ang 
sakit na dulot ng masasamang gawain 
ng iba—nang mag- isa.

Hindi ninyo kailangang danasin 
ang masasaklap na katotohanan ng 
buhay—nang mag- isa.

Paanyaya ng Tagapagligtas:
“Hindi pa ba kayo ngayon magba-

balik sa akin, at magsisisi sa inyong 
mga kasalanan, at magbalik- loob, 
upang mapagaling ko kayo?

“. . . Kung lalapit kayo sa akin 
ay magkakaroon kayo ng buhay na 
walang hanggan. Masdan, ang aking 
bisig ng awa ay nakaunat sa inyo, 
at kung sinuman ang lalapit . . . ay 
tatanggapin ko.” 16

“Gagawin [Niya] ang lahat guma-
ling ka lang.” Katunayan, “Nagawa na 
[Niya] iyon.” Sa pangalan ni Jesucristo, 
ang ating Dalubhasang Manggagamot, 
amen. ◼
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at ang hubad, at ang may karamdaman 
at ang naghihirap na dumaraan” 3 ay 
hindi napapansin.

Malalim ang tanong ni Moroni 
sa atin—tayo na nabubuhay sa mga 
panahong ito. Sabi niya, “Bakit kayo 
nahihiyang taglayin sa inyong sarili 
ang pangalan ni Cristo?” 4 Tumpak na 
inilalarawan ng paratang na ito ang 
lumalalang sekular na kalagayan ng 
ating mundo.

Nakatala sa Joseph Smith—Mateo na 
sa mga huling araw maging ang “mga 
hinirang . . . alinsunod sa tipan” 5 ay 
malilinlang. Kabilang sa mga kasama 
sa tipan ang mga batang babae, mga 
kabataan, at kababaihan ng Simba-
han na nabinyagan at nakipagtipan 
sa kanilang Ama sa Langit. Kahit tayo 
ay nanganganib na malinlang ng mga 
maling turo.

Mga kapatid, hindi ako naniniwala 
na gaganda pa ang kalagayang iyan ng 
mundo. Kung isang palatandaan ang 
kasalukuyang mga kalakaran, kailangan 
tayong maging handa sa mga pagsu-
bok na darating. Magiging madaling 
sumuko, ngunit bilang pinagtipanang 
mga tao ay hindi tayo dapat mawalan 
ng pag- asa kailanman. Tulad ng sabi ni 
Elder Gary E. Stevenson, “Ang malaking 
kapalit na ibinigay ng Ama sa Langit sa 
pamumuhay natin sa mapanganib na 
mga panahon ay na [nabu]buhay rin 
tayo sa kaganapan ng mga panahon.” 6 
Gustung- gusto ko ang kapanatagang 
dulot ng pahayag na iyan.

Sinabi sa atin ni Pangulong  
Russell M. Nelson noong isang taon: 
“Ang pagtuligsa sa Simbahan, sa doktri-
na nito, at sa paraan ng ating pamu-
muhay ay lalo pang titindi. Dahil dito, 
kailangan natin ng kababaihang may 
matibay na pagkaunawa sa doktrina ni 
Cristo at na gagamitin ang pagkauna-
wang iyan sa pagtuturo at pagtulong 
sa pagpapalaki ng isang henerasyong 
kayang labanan ang mga kasalanan. 
Kailangan namin ng kababaihang naka-
hihiwatig sa lahat ng anyo ng panlilin-
lang. Kailangan namin ng kababaihang 
nakakaalam kung paano magtamo ng 
lakas na handang ibigay ng Diyos sa 
mga tumutupad ng tipan at nagpapaha-
yag ng kanilang paniniwala nang may 

tiwala at pag- ibig sa kapwa. Kailangan 
namin ng kababaihang may tapang at 
pag- unawa ng ating Inang si Eva.” 7

Muling tiniyak sa akin ng mensa-
heng ito na sa kabila ng kalagayan 
ng ating panahon, marami tayong 
dahilan para magalak at magkaroon 
ng magandang pananaw. Buong puso 
akong naniniwala na tayong kababai-
han ay talagang may likas na lakas at 
pananampalataya na harapin ang mga 
hamon ng buhay sa mga huling araw. 
Isinulat ni Sister Sheri Dew, “Nanini-
wala ako na sa sandaling matutuhan 
nating gamitin ang buong impluwen-
sya ng kababaihang nagbalik- loob at 
tumutupad ng mga tipan, magbabago 
kaagad ang kaharian ng Diyos.” 8

Kailangan ang sama- samang pag-
sisikap na magbalik- loob at tuparin 
ang ating mga tipan. Para magawa ito, 
kailangan tayong maging mga bata at 
kababaihang nag- aaral ng mahahala-
gang doktrina ng ebanghelyo at may 
matibay na patotoo sa katotohanan ng 
mga ito. May tatlong aspeto na nanini-
wala akong mahalaga sa malalakas na 
patotoo at iniisip kong kailangan para 
tayo makaunawa.

Una, kailangan nating kilalanin ang 
kahalagahan ng ating Diyos Amang 
Walang Hanggan at ng Kanyang Anak 
na si Jesucristo sa ating pananampalata-
ya at kaligtasan. Si Jesucristo ang ating 

Tagapagligtas at Manunubos. Kailangan 
nating pag- aralan at unawain ang Kan-
yang Pagbabayad- sala at kung paano 
ito gamitin sa araw- araw; ang pagsisisi 
ay isa sa pinakadakilang pagpapala sa 
atin para manatili tayo sa tamang landas. 
Kailangan nating ituring si Jesucristo na 
ating pangunahing huwaran at halim-
bawa ng dapat nating kahihinatnan. 
Kailangan nating patuloy na ituro sa 
ating pamilya at mga klase ang dakilang 
plano ng kaligtasan ng ating Ama, na 
kinabibilangan ng doktrina ni Cristo.

Pangalawa, kailangan nating mau-
nawaan na kailangang ipanumbalik 
ang doktrina, organisasyon, at mga 
susi ng awtoridad sa mga huling araw 
na ito. Kailangan tayong magkaroon 
ng patotoo na si Propetang Joseph 
Smith ay pinili ng langit at hinirang ng 
Panginoon upang isagawa ang panu-
numbalik na ito at kilalanin na inorga-
nisa niya ang kababaihan ng Simbahan 
ayon sa organisasyon ng Simbahan ni 
Cristo noong unang panahon.9

At pangatlo, kailangan nating pag- 
aralan at maunawaan ang mga orde-
nansa at tipan sa templo. Ang templo 
ay nasa pinakasentro ng ating pinaka-
sagradong mga paniniwala, at iniutos 
sa atin ng Panginoon na pumunta rito, 
pagnilayan, pag- aralan, at hanapin ang 
personal na kahulugan at aplikasyon 
nito sa atin. Mauunawaan natin na sa 
mga ordenansa sa templo, ang kapang-
yarihan ng kabanalan ay nakikita sa 
ating buhay 10 at dahil sa mga ordenan-
sa sa templo, masasandatahan tayo ng 
kapangyarihan ng Diyos at tataglayin 
natin ang Kanyang pangalan, mababa-
lutan tayo ng Kanyang kaluwalhatian, 
at pangangalagaan tayo ng Kanyang 
mga anghel.11 Iniisip ko kung lubos 
tayong umaasa sa kapangyarihan ng 
mga pangakong iyon.

Mga kapatid, maging ang pinakaba-
ta na narito ay maaaring tumanggap ng 
responsibilidad nang may pananam-
palataya at gumanap ng mahalagang 
tungkulin sa pagtatayo ng kaharian ng 
Diyos. Ang mga bata ay nagsisimulang 
magkaroon ng sarili nilang patotoo sa 
pagbabasa o pakikinig sa mga banal 
na kasulatan, araw- araw na pagdara-
sal, at pagtanggap ng sakramento sa 
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makabuluhang paraan. Lahat ng bata 
at kabataan ay maaaring maghikayat 
ng family home evening at lubusang 
makibahagi. Maaari kayong mangu-
nang lumuhod kapag nagtipon ang 
inyong pamilya para manalangin. Kahit 
hindi perpekto ang inyong tahanan, 
ang inyong personal na halimbawa ng 
tapat na pamumuhay ng ebanghelyo ay 
makaiimpluwensya sa buhay ng inyong 
pamilya at mga kaibigan.

Ang mga kabataan ng Simbahan ay 
kailangang ituring ang kanilang sarili 
na mahalagang kabahagi sa gawain 
ng kaligtasan na pinamamahalaan ng 
priesthood at hindi lamang nagmama-
sid at sumusuporta. May mga calling 
kayo at itinalaga ng mga mayhawak 
ng susi ng priesthood upang gumanap 
bilang mga lider na may kapangyarihan 
at awtoridad sa gawaing ito. Kapag 
ginampanan ninyo ang inyong calling 
sa mga panguluhan ng klase at espiri-
tuwal kayong naghanda, sumangguni 
sa isa’t isa, tumulong sa paglilingkod 
sa mga miyembro ng inyong klase, at 
itinuro ninyo ang ebanghelyo sa isa’t 
isa, ginagampanan ninyo ang inyong 
tungkulin sa gawaing ito at pagpapala-
in kayo at ang inyong mga kasama.

Lahat ng babae ay kailangang itu-
ring ang kanilang sarili na mahalagang 
kabahagi sa gawain ng priesthood. 
Ang kababaihan sa Simbahang ito ay 
mga pangulo, tagapayo, guro, miyem-
bro ng council, kapatid, at ina, at ang 
kaharian ng Diyos ay hindi gagana 
maliban kung tutugon tayo sa respon-
sibilidad at gagampanan ang ating 
tungkulin nang may pananampalataya. 
Kung minsan kailangan lang nating 
lawakan ang ating pag- unawa sa posi-
bleng mangyari.

Kamakailan nakilala ko ang isang 
babae sa Mexico na nauunawaan ang 
kahulugan ng pagtupad sa kanyang 
tungkulin nang may pananampalata-
ya. Si Marffissa Maldonado ay tinawag 
na magturo sa Sunday School class 
ng mga kabataan tatlong taon na ang 
nakalipas. May 7 siyang estudyante na 
dumadalo nang tinawag siya, pero nga-
yo’y 20 na ang regular na dumadalo. 
Tinanong ko siya, nang may pagka-
mangha, kung ano ang ginawa niya 

para dumami sila nang gayon. Mapag-
pakumbaba niyang sinabing, “Ah, hindi 
lang ako. Tumulong ang buong klase.” 
Nakita nila ang mga pangalan ng mga 
di- gaanong aktibo sa attendance roll at 
sama- sama silang lumabas at inanya-
yahan nila ang mga ito na bumalik sa 
simbahan. May napabinyagan din sila 
dahil sa kanilang mga pagsisikap.

Nag- set up ng social media site si 
Sister Maldonado para lang sa kanyang 
klase na tinatawag na “I Am a Child 
of God,” at nagpo- post siya ng mga 
ideyang nagbibigay- inspirasyon at mga 
talata sa banal na kasulatan nang ilang 
beses sa isang linggo. Regular siyang 
nagte- text sa kanyang mga estudyante 
ng mga assignment at mga mensa-
heng nagpapasigla. Nadama niya na 
mahalagang makipag- ugnayan sa mga 
paraang gustung- gusto nila, at epektibo 
iyon. Sinabi niya sa akin, “Mahal ko ang 
mga estudyante ko.” Nadama ko ang 
pagmamahal na iyon nang ikuwento 
niya sa akin ang kanilang pagsisikap, at 
naalala ko sa kanyang halimbawa ang 
magagawa ng isang taong may pana-
nampalataya at masigasig sa gawaing 
ito sa tulong ng Panginoon.

Ang ating mga kabataan ay nala-
lantad sa mahihirap na tanong sa 
araw- araw, at marami sa atin ang may 

mga mahal sa buhay na nahihirapang 
makita ang mga sagot. Ang magan-
dang balita ay may mga sagot sa mga 
tanong na ito. Makinig sa mga men-
saheng ibinigay kamakailan ng ating 
mga pinuno. Tayo ay hinihikayat na 
pag- aralan at unawain ang plano ng 
kaligayahan ng ating Ama sa Langit. 
Ipinapaalala sa atin ang mga alitun-
tunin sa pagpapahayag tungkol sa 
mag- anak.12 Hinihikayat tayong ituro 
at gamitin ang resources na ito bilang 
mga panukat na magpapanatili sa atin 
sa makipot at makitid na landas.

Mga isang taon na ang nakalipas, 
kinausap ko ang isang ina na may 
maliliit pang mga anak na nagpasiyang 
protektahan ang kanyang mga anak 
laban sa maraming negatibong implu-
wensyang nakikita nila sa Internet at 
sa paaralan. Pumipili siya ng isang 
paksa bawat linggo, na kadalasa’y 
nagpapasimula ng talakayan online, at 
nagpapasimula siya ng makabuluhang 
mga talakayan sa loob ng linggong 
iyon kung kailan makapagtatanong ang 
kanyang mga anak at matitiyak niya na 
tumatanggap sila ng balanse at mabu-
ting pananaw tungkol sa kadalasa’y 
mahihirap na isyu. Ginagawa niyang 
ligtas na lugar ang kanyang tahanan 
para makapagtanong at maituro nang 
makabuluhan ang ebanghelyo.

Nag- aalala ako na namumuhay tayo 
na umiiwas na makasakit ng damdamin 
kaya kung minsa’y hindi natin naitutu-
ro ang mga tamang alituntunin. Hindi 
natin naituturo sa ating mga kabataan 
na napakahalagang maghanda para 
maging ina dahil ayaw nating saktan 
ang damdamin ng mga walang asawa 
o ng mga hindi magkakaanak, o isipin 
nila na hinihigpitan natin sila sa mga 
pasiya nila sa hinaharap. Sa kabi-
lang banda, maaari ding hindi natin 
mabigyang- diin ang kahalagahan ng 
edukasyon dahil ayaw nating isipin 
nila na mas mahalaga ito kaysa sa 
pag- aasawa. Iniiwasan nating ipahayag 
na ang pakahulugan ng ating Ama sa 
Langit sa kasal ay sa pagitan ng isang 
lalaki at isang babae dahil ayaw nating 
saktan ang damdamin ng mga nagka-
kagusto sa kapareho nila ang kasarian. 
At maaaring naaasiwa tayong talakayin 
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ang mga problemag ukol sa kasarian 
o tamang seksuwalidad.

Mga kapatid, talagang kailangan 
tayong maging sensitibo, ngunit 
gamitin din natin ang ating sentido- 
komun at pagkaunawa sa plano ng 
kaligtasan para maging matapang at 
prangka pagdating sa pagtuturo sa 
ating mga anak at kabataan ng maha-
halagang alituntunin ng ebanghelyo 
na kailangan nilang maunawaan 
ukol sa mundong kanilang tinitirhan. 
Kung hindi natin ituturo sa ating mga 
anak at kabataan ang tunay na dok-
trina—at ituturo ito nang malinaw—
ituturo sa kanila ng mundo ang mga 
kasinungalingan ni Satanas.

Mahal ko ang ebanghelyo ni 
Jesucristo, at walang hanggan ang 
pasasalamat ko sa patnubay, kapang-
yarihan, at araw- araw na tulong na 
natatanggap ko bilang anak ng Diyos 
sa tipan. Pinatototohanan ko na 
nabiyayaan tayo ng Panginoon, bilang 
kababaihang nabubuhay sa mapa-
nganib na panahong ito, ng lahat ng 
kapangyarihan, kaloob, at lakas na 
kailangan upang ihanda ang mun-
do para sa Ikalawang Pagparito ng 
Panginoong Jesucristo. Dalangin ko na 
makita nating lahat ang ating tunay na 
potensyal at maging kababaihan tayo 
na may pananampalataya at tapang na 
kailangan ng ating Ama sa Langit. Sa 
pangalan ni Jesucristo, amen. ◼
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at apo- sa- tuhod na babae—na pawang 
malalaking impluwensya sa akin. 
Tunay na pinasasaya nila ang buhay 
ko. Hinihikayat nila akong maging mas 
mabuting tao at mas maunawaing pinu-
no ng Simbahan. Maiiba nang lubos 
ang buhay ko kung wala sila!

Marahil ang lubos na nakapagpapa-
kumbaba sa akin ay ang malaman na 
ang kanilang impluwensya ay milyong 
beses na nadodoble sa buong Simba-
han sa pamamagitan ng mga kaka-
yahan, talento, talino, at patotoo ng 
kababaihang may pananampalataya 
na katulad ninyo.

Ngayon, maaaring pakiramdam ng 
ilan sa inyo ay hindi kayo karapat- 
dapat sa gayong papuri. Maaari nin-
yong isipin na wala kayong halaga para 
magkaroon ng makabuluhang implu-
wensya sa iba. Marahil ni hindi ninyo 
iniisip na kayo ay isang “babaeng may 
pananampalataya” dahil kung minsa’y 
nag- aalinlangan o natatakot kayo.

Ngayon, nais kong magsalita sa 
sinumang nakadama na nito—at 
malamang ay ganyan tayong lahat 
paminsan- minsan. Nais kong magsalita 
tungkol sa pananampalataya—ano ito, 

Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf
Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan

Mahal kong mga kapatid, mahal 
na mga kaibigan, napakapa-
lad nating magtipong muli 

sa pandaigdigang kumperensyang 
ito sa pamamahala at pamumuno ng 
ating mahal na propeta at Pangulong 
si Thomas S. Monson. Pangulong 
Monson, mahal namin kayo at sinu-
suportahan namin kayo! Alam namin 
na mahal ninyo ang kababaihan ng 
Simbahan.

Gustung- gusto kong dumadalo sa 
napakagandang sesyong ito ng pang-
kalahatang kumperensya na nakalaan 
sa kababaihan ng Simbahan.

Mga kapatid, kapag nakikita ko 
kayo, hindi ko maiwasang isipin ang 
mga babae na naging malaking implu-
wensya sa buhay ko: ang lola ko at 
nanay ko, na naunang tumanggap sa 
paanyayang sumama at tingnan kung 
ano ang itinuturo ng Simbahan.1 Nari-
yan ang pinakamamahal kong asawang 
si Harriet, na inibig ko nang una ko pa 
lang siyang makita. Nariyan ang ina ni 
Harriet, na sumapi sa Simbahan mata-
pos mamatay sa kanser ang kanyang 
asawa. At nariyan ang aking kapatid na 
babae, anak na babae, apong babae, 

Ikaapat na Palapag, 
Pinakadulong Pinto
“Ginagantimpalaan [ng Diyos] yaong mga masigasig na naghahanap 
sa kanya,” kaya kailangan nating magpatuloy sa pagkatok. Mga kapatid, 
huwag kayong sumuko. Buong puso ninyong hanapin ang Diyos.



16 PANGKALAHATANG SESYON NG KABABAIHAN | SETYEMBRE 24, 2016

ano ang kaya at hindi kayang gawin 
nito, at ano ang kailangan nating gawin 
para magkaroon ng pananampalataya 
sa ating buhay.

Ano ang Pananampalataya
Ang pananampalataya ay mati-

bay na pananalig sa isang bagay na 
pinaniniwalaan natin—isang pananalig 
na napakalakas na nagtutulak sa atin 
na gawin ang mga bagay na maaaring 
hindi natin gagawin kung wala ito. 
“Ang pananampalataya ay pagiging 
tiyak sa ating inaasam at sigurado sa 
hindi natin nakikita.” 2

Bagama’t may katuturan ito sa mga 
taong nananalig, kadalasa’y nakalilito 
ito sa mga walang pananalig. Umiiling 
sila at nagtatanong, “Paano makasisigu-
ro ang sinuman sa hindi nila nakikita?” 
Para sa kanila, ito ay katibayan na hindi 
makatwiran ang relihiyon.

Ang hindi nila maunawaan ay mara-
mi pang paraan para makakita nang 
hindi ginagamit ang ating mga mata, 
makadama nang hindi ginagamit ang 
ating mga kamay, makarinig nang hindi 
ginagamit ang ating mga tainga.

Katulad ito ng karanasan ng batang 
babae na naglalakad na kasama ng lola 
niya. Ang awit ng mga ibon ay kasiya- 
siya para sa batang babae, at sinasabi 
niya ang bawat huning naririnig niya 
sa kanyang lola.

“Naririnig po ba n’yo ’yon?” paulit- 
ulit na tanong ng bata. Pero mahina 
ang pandinig ng lola niya at hindi nito 
marinig ang mga huni ng ibon.

Sa huli, lumuhod ang lola at nag-
sabing, “Sori, mahal. Hindi gaanong 
makarinig si Lola.”

Nalungkot ang bata at hinawakan 
nito ang mukha ng lola niya, tinitigan 
ito sa mata, at sinabing, “Lola, makinig 
po kayong maigi!”

May mga aral sa kuwentong ito 
kapwa para sa walang pananalig at 
sa nananalig. Hindi dahil sa hindi 
tayo makarinig ay wala tayong dapat 
pakinggan. Maaaring makinig ang 
dalawang tao sa iisang mensahe o 
magbasa ng iisang talata sa banal na 
kasulatan, at maaaring madama ng isa 
ang pagpapatotoo ng Espiritu saman-
talang ang isa naman ay hindi.

Sa kabilang banda, sa pagsisikap 
nating tulungan ang ating mga mahal 
sa buhay na marinig ang tinig ng 
Espiritu at ang malawak, walang hang-
gan, at napakagandang ebanghelyo 
ni Jesucristo, ang pagsasabi sa kanila 
ng “makinig nang maigi” ay maaaring 
hindi makatulong.

Marahil ang mas mabuting payo—
para sa sinumang gustong mapalakas 
ang kanyang pananampalataya—ay 
makinig sa ibang paraan. Hinihikayat 
tayo ni Apostol Pablo na hangarin ang 
tinig na nangungusap sa ating espiri-
tu, hindi lamang sa ating mga tainga. 
Itinuro niya, “Ang tao kung wala ang 
Espiritu ay hindi tinatanggap ang mga 
bagay na nagmumula sa Espiritu ng 
Diyos kundi itinuturing itong kaha-
ngalan, at hindi ito nauunawaan dahil 
nahihiwatigan ito sa pamamagitan 
lamang ng Espiritu.” 3 O marahil ay 
dapat nating isaalang- alang ang mga 
salita sa Little Prince ni Saint- Exupéry, 
na nagsabi: “Malinaw na nakakakita 
ang isang tao kapag puso ang ginamit 
niya. Anumang bagay na mahalaga ay 
hindi nakikita ng mga mata.” 4

Ang Kapangyarihan at mga Limitasyon 
ng Pananampalataya

Kung minsan hindi madaling 
magkaroon ng pananampalataya sa 
mga espirituwal na bagay habang 
nabubuhay sa isang pisikal na mundo. 
Ngunit sulit ang pagsisikap dahil ang 

kapangyarihan ng pananampalataya 
sa ating buhay ay maaaring napaka-
laki. Itinuturo sa atin ng mga banal 
na kasulatan na sa pamamagitan ng 
pananampalataya ang mga daigdig ay 
nalikha, ang tubig ay nahati, ang patay 
ay naibangon, at ang mga ilog at bun-
dok ay natinag.5

Subalit maitatanong ng ilan, “Kung 
napaka- makapangyarihan ng pananam-
palataya, bakit hindi ako makatanggap 
ng sagot sa taimtim kong panalangin? 
Hindi ko kailangang mahati ang dagat 
o matinag ang bundok. Kailangan lang 
mawala ang sakit ko o mapatawad 
ng mga magulang ko ang isa’t isa o 
dumating ang magiging asawa ko na 
makakasama ko sa kawalang- hanggan 
na may dalang bulaklak at engagement 
ring. Bakit hindi iyan magawa ng pana-
nampalataya ko?”

Ang pananampalataya ay maka-
pangyarihan, at kadalasa’y humahan-
tong ito sa mga himala. Ngunit gaano 
man kalaki ang ating pananampalataya, 
may dalawang bagay na hindi maga-
gawa ang pananampalataya. Una, hindi 
nito mapanghihimasukan ang kalayaan 
ng ibang tao.

Isang babae ang ilang taon nang 
nagdarasal na magbalik ang kanyang 
suwail na anak na babae sa Simbahan 
ni Cristo at dismayado siya na tila hindi 
nasasagot ang kanyang mga dalangin. 
Lalo pa siyang nasaktan nang marinig 
niya ang mga kuwento ng ibang suwail 



17NOBYEMBRE 2016

na mga anak na nagsisi sa kanilang 
mga ginawa.

Ang problema ay hindi ang kaku-
langan sa panalangin o sa pananam-
palataya. Kinailangan lang niyang 
maunawaan, masakit man ito para 
sa ating Ama sa Langit, na hindi Niya 
pipilitin ang sinuman na piliin ang 
landas ng kabutihan. Hindi pinilit ng 
Diyos ang sarili Niyang mga anak na 
sumunod sa Kanya sa premortal na 
daigdig. Tiyak na hindi rin Niya tayo 
pipilitin ngayon na sumunod sa Kanya 
sa buhay na ito.

Ang Diyos ay mag- aanyaya, mag-
hihikayat. Walang- pagod na tutulong 
ang Diyos nang may pagmamahal at 
inspirasyon at panghihikayat. Pero hin-
di mamimilit ang Diyos kailanman—
mababalewala niyan ang Kanyang 
dakilang plano para sa ating walang- 
hanggang pag- unlad.

Ang pangalawang bagay na hindi 
magagawa ng pananampalataya ay ang 
ipilit ang ating kagustuhan sa Diyos. 
Hindi natin mapipilit ang Diyos na 
sumunod sa ating mga kagustuhan—
gaano man katama ang ating palagay 
o kataimtim ang ating dasal. Isipin ang 
karanasan ni Pablo, na nagsumamo 
sa Panginoon nang maraming beses 
para maibsan ang bigat ng kanyang 
pagsubok—na tinawag niyang “isang 
tinik sa laman.” Ngunit hindi iyon ang 
kalooban ng Diyos. Kalaunan, natanto 
ni Pablo na ang kanyang pagsubok 
ay isang pagpapala, at pinasalamatan 
niya ang Diyos sa hindi pagsagot sa 
kanyang mga dalangin sa paraang 
inasahan niya.6

Tiwala at Pananampalataya
Ang layunin ng pananampalataya ay 

hindi para baguhin ang kalooban ng 
Diyos kundi para bigyang- kakayahan 
tayong kumilos ayon sa kalooban 
ng Diyos. Ang pananampalataya ay 
pagtitiwala—pagtitiwala na nakikita 
ng Diyos ang hindi natin nakikita at na 
alam Niya ang hindi natin alam.7 Kung 
minsan, hindi sapat na magtiwala sa 
sarili nating pananaw at pagpapasiya.

Natutuhan ko ito noong piloto 
ako ng eroplano sa mga panahon na 
kinailangan kong lumipad sa makapal 

na hamog o ulap at ilang talampakan 
lamang ang nakikita ko. Kinailangan 
kong umasa sa mga instrumentong 
nagsasabi sa akin kung saan ako naro-
on at saan ako patungo. Kinailangan 
kong makinig sa boses ng air traffic 
control. Kinailangan kong sundin ang 
patnubay ng isang tao na may mas 
tumpak na impormasyon kaysa sa akin. 
Isang tao na hindi ko nakikita pero 
natutuhan kong pagtiwalaan. Isang 
tao na nakikita ang hindi ko nakikita. 
Kinailangan kong magtiwala at kumilos 
nang angkop para makarating nang 
ligtas sa aking destinasyon.

Ang ibig sabihin ng pananampala-
taya ay magtiwala tayo hindi lamang 
sa karunungan ng Diyos kundi maging 
sa Kanyang pagmamahal. Ibig sabihin 
ay magtiwala tayo na lubos tayong 
mahal ng Diyos, na lahat ng ginagawa 
Niya—bawat pagpapalang ibinibigay 
Niya at bawat pagpapalang pansa-
mantala Niyang hindi ibinibigay—
ay para sa ating walang- hanggang 
kaligayahan.8

Kapag ganito ang ating pananam-
palataya, hindi man natin maunawaan 
kung bakit nangyayari ang ilang bagay 
o bakit hindi nasasagot ang ilang dala-
ngin, malalaman natin sa huli na lahat 
ay magkakaroon ng kabuluhan. “Lahat 
ng mga bagay ay [m]agkakalakip na 
gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsi-
siibig sa Dios.” 9

Lahat ay itatama. Lahat ay magiging 
maayos.

Makatitiyak tayo na darating ang 
mga sagot, at magtitiwala tayo na hindi 
lamang tayo makukuntento sa mga 
sagot kundi mapupuno rin tayo ng 
biyaya, awa, kabaitan, at pagmamahal 
ng ating Ama sa Langit para sa atin, na 
Kanyang mga anak.

Magpatuloy Lang sa Pagkatok
Kapag nangyari iyon, mamumuhay 

tayo ayon sa pananampalatayang may-
roon tayo,10 na palaging naghahangad 
na mapalakas ang ating pananampala-
taya. Kung minsa’y hindi ito madaling 
gawin. Ang mga walang tiyaga, hindi 
tapat, o walang- ingat ay maaaring 
mahirapang sumampalataya. Ang 
mga madaling manghina o magambala 

ay maaaring hindi ito maranasan. Ang 
pananampalataya ay dumarating sa 
mga mapagpakumbaba, masigasig, 
at mapagtiis.

Dumarating ito sa mga taong nagsi-
sikap na manatiling tapat.

Ang katotohanang ito ay makikita 
sa karanasan ng dalawang binatang 
missionary na naglingkod sa Europe, 
sa isang lugar na kakaunti ang nabin-
yagan. Palagay ko maiintindihan ko 
kung isipin nila na ang ginawa nila ay 
di- gaanong makagagawa ng kaibhan.

Ngunit may pananampalataya ang 
dalawang missionary na ito, at masiga-
sig sila. Inisip nila na kung wala mang 
nakinig sa kanilang mensahe, hindi 
iyon dahil sa hindi nila ibinigay ang 
lahat ng makakaya nila.

Isang araw naisip nilang puntahan 
ang mga residente ng isang magandang 
apartment na may apat na palapag. 
Nagsimula sila sa unang palapag at 
kumatok sa bawat pinto, at inilahad 
ang nakapagliligtas na mensahe nila 
tungkol kay Jesucristo at sa Panunum-
balik ng Kanyang Simbahan.

Walang gustong makinig sa kanila 
sa unang palapag.

Napakadali sanang sabihing, “Sinu-
bukan na natin. Tama na. Subukan 
naman natin sa ibang gusali.”

Ngunit may pananampalataya ang 
dalawang missionary na ito at handa 

Ang gusali ng apartment sa Germany kung 
saan dalawang matatapat na missionary ang 
kumatok sa bawat pintuan.
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silang magtrabaho, kaya kumatok sila 
sa bawat pinto sa ikalawang palapag.

Muli, walang gustong makinig.
Gayon din sa ikatlong palapag. At 

gayon din sa ikaapat—hanggang sa 
kumatok sila sa pinakadulong pinto 
ng ikaapat na palapag.

Nang bumukas ang pintong iyon, 
isang batang babae ang ngumiti sa 
kanila at pinaghintay sila habang kau-
sap nito ang kanyang ina.

Ang kanyang ina ay 36 anyos 
lamang, kamamatay lang ng asawa, at 
walang ganang makipag- usap sa mga 
Mormon missionary. Kaya sinabihan 
nito ang anak na paalisin sila.

Ngunit nagsumamo ang anak sa 
kanya. Mababait ang mga binatang ito, 
sabi niya. At ilang minuto lang naman.

Kaya atubiling pumayag ang ina. 
Itinuro ng mga missionary ang kanilang 
mensahe at binigyan ng isang aklat 
ang ina para basahin—ang Aklat ni 
Mormon.

Nang makaalis na sila, nagpasiya 
ang ina na babasahin niya ang kahit 
ilang pahina lang nito.

Tinapos niya ang buong aklat sa 
loob ng ilang araw.

Hindi nagtagal, ang mabait na 
pamilyang ito na iisa ang magulang 
ay nabinyagan.

Nang dumalo ang maliit na pamilya 
sa kanilang branch sa Frankfurt,  
Germany, napansin ng isang binatil-
yong deacon ang kagandahan ng isa 
sa mga anak at naisip nito sa sarili, 
“Mahusay ang mga missionary na ito!”

Ang pangalan ng binatilyong dea-
con na ito ay Dieter Uchtdorf. At ang 

magandang pangalan ng kaakit- akit na 
dalaga—na nagsumamo sa kanyang 
ina na makinig sa mga missionary—ay 
Harriet. Minamahal siya ng lahat ng 
nakikilala niya kapag sinasamahan  
niya ako sa aking mga paglalakbay. 
Napagpala niya ang buhay ng mara-
ming tao dahil sa kanyang pagma-
mahal sa ebanghelyo at masayahing 
personalidad. Siya talaga ang liwanag 
ng buhay ko.

Madalas akong magpasalamat para 
sa dalawang missionary na hindi tumi-
gil sa unang palapag! Madalas akong 
magpasalamat para sa kanilang pana-
nampalataya at pagsisikap. Madalas 
akong magpasalamat na nagpatuloy 
sila—maging hanggang sa ikaapat na 
palapag, sa pinakadulong pinto.

Kayo’y Bubuksan
Sa paghahanap natin ng matatag na 

pananampalataya, sa hangarin nating 
makipag- ugnayan sa Diyos at sa Kan-
yang mga layunin, tandaan natin ang 
pangako ng Panginoon: “Magsituktok 
kayo, at kayo’y bubuksan.” 11

Susuko ba tayo matapos kumatok 
sa isa o dalawang pinto? Isa o dala-
wang palapag?

O patuloy tayong maghahanap 
hanggang sa makarating tayo sa ikaapat 
na palapag, sa pinakadulong pinto?

“Ginagantimpalaan [ng Diyos] 
yaong mga masigasig na naghahanap 
sa kanya,” 12 ngunit karaniwa’y wala sa 
unang pinto ang gantimpalang iyon. 
Kaya kailangan nating magpatuloy sa 
pagkatok. Mga kapatid, huwag kayong 
sumuko. Buong puso ninyong hanapin 

ang Diyos. Sumampalataya. Mamuhay 
sa kabanalan.

Ipinapangako ko na kung gagawin 
ninyo ito—maging hanggang sa ikaapat 
na palapag, sa pinakadulong pinto—
matatanggap ninyo ang mga sagot na 
hinahanap ninyo. Magkakaroon kayo 
ng pananampalataya. At balang- araw 
ay mapupuspos kayo ng liwanag na 
“lumiliwanag nang lumiliwanag hang-
gang sa ganap na araw.” 13

Mahal kong mga kapatid kay Cristo, 
totoong may Diyos.

Siya ay buhay.
Mahal Niya kayo.
Kilala Niya kayo.
Nauunawaan Niya kayo.
Batid Niya ang inyong taimtim 

na mga dalangin. 
Hindi Niya kayo tinalikuran. 
Hindi Niya kayo pababayaan.
Pinatototohanan ko at binabasba-

san ko kayong lahat bilang apostol 
na madarama ninyo sa inyong puso’t 
isipan ang mga dakilang katotohanang 
ito para sa inyong sarili. Manampalata-
ya, mahal na mga kaibigan, mahal na 
mga kapatid, at “[palalaguin] kayo ng 
[ating] Panginoon nang libong beses 
at pagpapalain kayo tulad ng pangako 
niya sa inyo!” 14

Iniiwan ko sa inyo ang aking pana-
nampalataya, paniniwala, at matibay at 
matatag na patotoo na ito ang gawain 
ng Diyos. Sa sagradong pangalan ng 
ating pinakamamahal na Tagapagligtas 
na si Jesucristo, amen. ◼
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 1. Tingnan sa Dieter F. Uchtdorf, “Ang 
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Nob. 2004, 74; Sister Eternal (2005).

 2. Hebrews 11:1, New International 
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Eter 12:30; Moises 7:13.
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 7. Tingnan sa Isaias 55:8–9.
 8. Tingnan sa 2 Nephi 26:24.
 9. Tingnan sa Mga Taga Roma 8:28.
 10. Tingnan sa II Mga Taga Corinto 5:7.
 11. Mateo 7:7.
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 13. Doktrina at mga Tipan 50:24.
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Si Sister Harriet Uchtdorf (gitna) noong bata 
pa kasama ang kanyang ina, ang kanyang 
kapatid na babae, at mga full-time missionary.

Sinamahan ni Sister Uchtdorf si Pangulong 
Uchtdorf sa kanyang mga paglalakbay at 
pinagpala ang buhay ng mga taong binahagian 
niya ng kanyang pagmamahal sa ebanghelyo.
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Hindi ko naman nakita kung ano 
ang ginawa nila. Nahirapan talaga 
ako noong una.

Hindi naging madali sa akin ang 
matutong gumamit ng computer.

Kinailangan ang matagal na pana-
hon, pag- uulit, pagtitiyaga; di masu-
sukat na pag- asa at pananampalataya; 
maraming pampalakas ng loob at 
tiwala mula sa aking asawa, at mara-
ming litro ng diet soda na hindi ko 
na papangalanan.

Ngayon, 22 taon na mula noon, 
napalilibutan na ako ng teknolohiya. 
Mayroon akong email address, Twitter 
account, at Facebook page. Mayroon 
akong sariling smartphone, tablet, 
laptop, at digital camera. At, kahit 
hindi ko mapapantayan ang husay sa 
teknolohiya ng isang tipikal na pitong- 
taong- gulang na bata, para sa isang 
lampas na sa sitenta ang edad, medyo 
mahusay na ako.

Ngunit may napansin akong 
kakatwa. Sa pagiging mas pamilyar 
ko sa teknolohiya, mas lalo ko itong 
ipinagwawalang- bahala.

Sa mahabang panahon sa kasaysa-
yan ng tao, naihahatid ang mensahe 
depende sa bilis ng takbo ng kaba-
yo. Ang pagpapadala ng mensahe at 
pagtanggap ng sagot ay bumibilang 
ng araw o maging mga buwan. Nga-
yon, ang ating mensahe ay naglalakbay 
nang libu- libong milya sa kalangitan o 
libu- libong metro sa ilalim ng karaga-
tan upang maiparating ito sa isang tao 
sa kabilang panig ng mundo, at kapag 

umakma sa kakaiba at kumplikadong 
buhay na ito.

Sa simula, talagang hindi kami mag-
kasundo ng computer.

Tinuruan ako ng mga taong pamil-
yar sa computer kung paano ito gami-
tin. Literal silang nakatayo sa likuran 
ko, dumudukwang pa para mag- type 
nang napakabilis sa keyboard.

“O, hayan nakita mo?” may pagma-
malaki nilang sinasabi. “Ganyan ang 
gagawin mo.”

Sesyon sa Sabado ng Umaga | Oktubre 1, 2016

Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf
Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan

Napakapalad natin na magtipong 
muli sa pandaigdigang kumpe-
rensyang ito sa ilalim ng pama-

mahala at pamumuno ng ating mahal 
na propeta at Pangulo, si Thomas S. 
Monson. President, mahal namin kayo 
at sinasang- ayunan nang buong puso 
namin!

Sa propesyon ko noon bilang piloto, 
mahalaga sa akin ang ibinibigay na 
kasaktuhan at kahusayan ng compu-
ter pero bihira ko lang gamitin ang 
sarili kong computer. Sa trabaho ko sa 
opisina bilang executive, may mababait 
na assistant at secretary ako na tumutu-
long sa akin sa trabaho.

Nagbago ang lahat ng ito noong 
1994, nang tawagin ako bilang General  
Authority. Ang aking tungkulin ay 
nagbigay sa akin ng maraming maga-
gandang oportunidad na maglingkod 
at itayo ang kaharian ng Diyos, ngunit 
kasama rin dito ang maraming gawain 
sa opisina—na higit sa inaakala ko.

Laking gulat ko dahil kailangan ko 
palang gumamit ng computer para mas 
mabilis at organisado ang gawain ko.

Sa kauna- unahang pagkakata-
on sa buhay ko, kinailangan kong 

O Kaydakila ng Plano 
ng Ating Diyos!
Napalilibutan tayo ng napakaraming kaalaman at katotohanan at 
dahil diyan iniisip ko kung talaga bang pinasasalamatan natin ang 
mga bagay na mayroon tayo.
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naantala lang nang ilang segundo, nag-
rereklamo na kaagad tayo.

Parang likas na ito sa tao: kapag 
naging pamilyar na tayo sa isang bagay, 
kahit mahimala at kagila- gilalas pa ito, 
hindi na tayo namamangha at itinutu-
ring na karaniwan na lamang ito.

Binabalewala Ba Natin ang mga 
Espirituwal na Katotohanan?

Ang pagbabalewala natin sa mga 
makabagong teknolohiya at pama-
maraan ay hindi naman gaanong 
mahalaga. Ngunit, ang nakalulungkot, 
ganoon na rin kung minsan ang turing 
natin sa doktrina ng ebanghelyo ni 
Jesucristo na pang- walang hanggan at 
nagpapabuti ng kaluluwa. Sa Simba-
han ni Jesucristo, napakarami nang 
naibigay sa atin. Napalilibutan tayo 
ng napakaraming kaalaman at katoto-
hanan at dahil diyan iniisip ko kung 
talaga bang pinasasalamatan natin ang 
mga bagay na mayroon tayo.

Isipin ninyo ang mga disipulo na 
nakasama at nakausap ng Tagapag-
ligtas noong Kanyang ministeryo sa 
lupa. Isipin ninyo ang pasasalamat at 
pagpipitagan na tiyak na nag- umapaw 
sa kanilang mga puso at pumuspos 
sa kanilang mga isipan nang makita 
nilang bumangon Siya mula sa libi-
ngan, nang mahipo nila ang mga sugat 
sa Kanyang mga kamay. Nabago ang 
buhay nila magpakailanman!

Isipin ang naunang mga Banal 
ng dispensasyong ito na personal na 
nakakilala kay Propetang Joseph at 
narinig siyang nangaral ng ipinanum-
balik na ebanghelyo. Isipin kung ano 
ang nadama nila nang malaman nilang 
muling nakipag- ugnayan ang Diyos sa 
tao, at ibinuhos na sa mundo ang kaa-
laman at katotohanan mula sa ating 
tahanan sa langit.

Higit sa lahat, isipin ang nadama 
ninyo sa unang pagkakataon na pinani-
walaan at naunawaan ninyo na kayo ay 
tunay na anak ng Diyos; na si Jesucristo 
ay kusang- loob na nagdusa para sa 
inyong mga kasalanan upang maging 
malinis kayong muli; na tunay ang 
kapangyarihan ng priesthood at maibu-
buklod kayo nito sa inyong mga mahal 
sa buhay sa panahon at sa buong 

kawalang- hanggan; na may buhay na 
propeta sa mundo ngayon. Hindi ba’t 
napakaganda at kagila- gilalas iyan?

Sa lahat ng ito, paano mangyayari 
na sa lahat ng tao tayo pa ang hindi 
masasabik nang lubos sa pagpunta 
sa Simbahan para sumamba? O mag-
sasawa sa pagbabasa ng mga banal 
na kasulatan? Palagay ko mangyaya-
ri lang ito kung ang ating mga puso 
ay manhid at hindi makaramdam ng 
pasasalamat at pagkamangha sa mga 
sagrado at dakilang bagay na ipinagka-
loob sa atin ng Diyos. Ang mga kato-
tohanang nagpapabago ng buhay ay 
napakadali na nating malaman, ngunit 
kung minsan hindi natin ito lubos na 
naipamumuhay bilang mga disipulo. 
Kadalasan ay mas pinapansin natin 
ang mga kamalian ng ibang kasama 
natin sa Simbahan sa halip na tularan 
ang halimbawa ng ating Panginoon. 
Lumalakad tayo sa daan na puno ng 
dyamante, ngunit hindi natin makita 
ang pagkakaiba nito sa mga ordinar-
yong bato.

Isang Pamilyar na Mensahe
Noong ako ay bata pa, tinatanong 

ako ng mga kaibigan ko tungkol sa 
relihiyon. Kadalasan ay ipinapaliwa-
nag ko ang ipinagkaiba natin, tulad ng 
Word of Wisdom. Kung minsan naman 
binibigyang- diin ko ang mga pagkaka-
tulad natin sa iba pang mga relihiyong 

Kristiyano. Hindi sila gaanong interesa-
do sa mga ito. Pero kapag nagsalita ako 
tungkol sa dakilang plano ng kaligaya-
han ng ating Ama sa Langit para sa atin 
bilang Kanyang mga anak, nakukuha 
ko ang atensyon nila.

Naaalala ko na idinrowing ko pa 
ang plano ng kaligtasan sa pisara sa 
isang silid ng kapilya namin sa Frank-
furt, Germany. Nagdrowing ako ng mga 
bilog para ilarawan ang premortal na 
buhay, mortalidad, at ang pagbalik sa 
ating mga Magulang sa Langit matapos 
ang buhay na ito.

Noong tinedyer ako, gustung- 
gusto kong ibahagi ang nakatutuwang 
mensaheng ito. Kapag ipinaliliwanag 
ko mismo ang mga alituntuning ito sa 
simple kong mga salita, ang puso ko 
ay nag- uumapaw sa pasasalamat sa 
Diyos na nagmamahal sa Kanyang mga 
anak, at sa Tagapagligtas na tumubos 
sa atin mula sa kamatayan at impiyer-
no. Ipinagmamalaki ko nang lubos 
ang mensaheng ito ng pagmamahal, 
kagalakan, at pag- asa.

Sinasabi ng ilan sa mga kaibigan 
ko na pamilyar sila sa mensaheng 
ito, kahit hindi ito itinuro kailanman 
sa relihiyon nila. Parang alam na nila 
noon pa na totoo ang mga bagay na 
ito, na para bang ipinapaalala ko lang 
sa kanila ang mga bagay na matagal 
na nilang alam at nakatimo sa kanilang 
mga puso.

Nasa Atin ang mga Kasagutan!
Naniniwala ako na bawat tao ay may 

ilang mahahalagang tanong sa kanyang 
puso tungkol sa buhay mismo. Saan 
ako nanggaling? Bakit ako narito? Ano 
ang mangyayari sa akin kapag namatay 
na ako?

Ang mga tanong na ito ay itinata-
nong na noon pa ng mga tao. Ginugol 
ng mga dalubhasa, matatalino, at mga 
edukadong tao ang kanilang buhay 
at kayamanan sa paghahanap ng mga 
kasagutan.

Nagpapasalamat ako na ang ipina-
numbalik na ebanghelyo ni Jesucristo 
ay may mga kasagutan sa mga pinaka-
masalimuot na tanong sa buhay. Ang 
mga kasagutang ito ay itinuturo sa Ang 
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal 
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sa mga Huling Araw. Ang mga ito ay 
totoo, simple, tapat, at madaling una-
wain. Napakaganda nito, at itinuturo 
natin ang mga ito sa tatlong- taong- 
gulang na mga bata sa Sunbeam class.

Mga kapatid, tayo ay mga walang- 
hanggang nilalang, walang simula at 
walang katapusan. Nabuhay na tayo 
noon pa man.1 Tayo ay literal na mga 
anak ng banal, imortal, at makapangya-
rihang mga Magulang sa Langit!

Nagmula tayo sa langit na kinaro-
roonan ng ating Panginoong Diyos. 
Kabilang tayo sa maharlikang samba-
hayan ni Elohim, ang Kataas- taasang 
Diyos. Nabuhay tayong kasama Niya sa 
ating premortal na buhay. Narinig natin 
Siyang nagsalita, namalas ang Kanyang 
kaluwalhatian, nalaman ang Kanyang 
mga pamamaraan.

Kayo at ako ay nakibahagi sa isang 
Malaking Kapulungan kung saan inila-
had ng ating pinakamamahal na Ama 
sa Langit ang Kanyang plano para sa 
atin—na paparito tayo sa lupa, mag-
kakaroon ng katawang lupa, matutu-
tong pumili sa pagitan ng mabuti at 
masama, at uunlad sa mga paraang 
hindi magiging posible kung hindi 
tayo isisilang sa mundo.

Nang dumaan tayo sa tabing at 
naparito sa mundo, alam nating hindi 
na natin maaalala ang buhay natin 
bago tayo isinilang. Magkakaroon ng 
mga pagsalungat at pagsubok at tukso. 
Ngunit alam din natin na ang pagkaka-
roon natin ng katawan ay napakaha-
laga para sa atin. Umasa tayo na sana 
ay matutuhan natin kaagad na piliin 
ang tama, malabanan ang mga tukso ni 
Satanas, at sa huli ay makabalik sa ating 
minamahal na mga Magulang sa Langit.

Alam nating magkakasala tayo at 
magkakamali—marahil ang ilan ay 
mabibigat na pagkakamali. Ngunit alam 
din natin na ang ating Tagapagligtas 
na si Jesucristo ay nangakong paparito 
sa lupa, mamumuhay nang walang 
kasalanan, at kusang- loob na iaalay ang 
Kanyang buhay sa isang walang hang-
gang sakripisyo. Alam natin na kung 
ipauubaya natin sa Kanya ang saloobin 
ng ating puso, magtitiwala sa Kanya, 
at magsisikap nang buong lakas ng 
ating kaluluwa na lumakad sa landas 

ng pagkadisipulo, tayo ay maaaring 
maging malinis at muling makapapasok 
sa kinaroroonan ng ating pinakamama-
hal na Ama sa Langit.

Kaya, taglay ang pananampalataya 
sa sakripisyo ni Jesucristo, tinanggap 
natin nang malayang kalooban ang 
plano ng Ama sa Langit.

Iyan ang dahilan kung bakit tayo 
narito sa magandang planetang ito—
dahil binigyan tayo ng Diyos ng pag-
kakataon, at pinili nating tanggapin ito. 
Ang ating buhay sa mundo, gayunman, 
ay pansamantala lang at magwawakas 
kapag namatay na ang ating katawan. 
Ngunit ang ating tunay na kahalagahan 
ay hindi maglalaho. Patuloy na mabu-
buhay ang ating mga espiritu at hihinta-
yin ang Pagkabuhay na Mag- uli—ang 
libreng kaloob sa ating lahat ng ating 
mapagmahal na Ama sa Langit at ng 
Kanyang Anak na si Jesucristo.2 Sa 
Pagkabuhay na Mag- uli, ang ating mga 
espiritu at katawan ay muling magsa-
sama, at wala nang anumang karamda-
man at kapintasan.

Pagkatapos ng Pagkabuhay na 
Mag- uli, magkakaroon ng Araw ng 
Paghuhukom. Bagama’t sa huli ang 
lahat ay maliligtas at magmamana ng 
kaharian ng kaluwalhatian, ang mga 
nagtitiwala sa Diyos at naghahangad 
na sundin ang Kanyang mga batas at 
ordenansa ay magmamana ng buhay sa 
kawalang- hanggan na di- mailarawan 
ang kaluwalhatian at nag- uumapaw sa 
kamaharlikahan.

Ang Araw ng Paghuhukom na iyan 
ay magiging araw ng awa at pagma-
mahal—isang araw na mapagagaling 
ang mga bagbag na puso, mapapali-
tan ng luha ng pasasalamat ang mga  
luha ng pagdadalamhati, at maitatama  
ang lahat.3

Oo, magkakaroon ng matinding 
pagdadalamhati dahil sa kasalanan. 
Oo, magkakaroon ng panghihinayang 
at maging paghihinagpis dahil sa ating 
mga pagkakamali, kahangalan, at 
pagmamatigas na naging dahilan para 
mawala sa atin ang mga oportunidad 
para sa mas magandang bukas.

Ngunit tiwala ako na hindi lamang 
tayo masisiyahan sa kahatulan ng 
Diyos; tayo ay manggigilalas at 

mapupuspos din dahil sa Kanyang 
walang- katapusang biyaya, awa, kabai-
tan, at pagmamahal sa atin, na Kanyang 
mga anak. Kung ang ating hangarin 
at mga gawa ay mabubuti, kung may 
pananampalataya tayo sa Diyos na 
buhay, makaaasa tayo kung gayon sa 
tinawag ni Moroni na “nakalulugod 
na hukuman ng dakilang Jehova, ang 
walang Hanggang Hukom.” 4

Pro Tanto Quid Retribuamus
Minamahal kong mga kapatid, 

minamahal kong mga kaibigan, hindi 
ba napupuno ang inyong mga puso’t 
isipan ng pagkamangha at pagpipita-
gan sa dakilang plano ng kaligayahan 
na inihanda para sa atin ng ating pina-
kamamahal na Ama sa Langit? Hindi 
ba kayo napupuspos ng di- masambit 
na kagalakan na malaman ang malu-
walhating hinaharap na inihanda para 
sa lahat ng naghihintay sa Panginoon?

Kung hindi pa ninyo nadarama ang 
gayong pagkamangha at kagalakan, 
inaanyayahan ko kayong hangarin, pag- 
aralan, at pagnilayan ang simple ngunit 
malalim na mga katotohanan ng ipina-
numbalik na ebanghelyo. “Hayaang ang 
mga kataimtiman ng kawalang- hanggan 
ay manatili sa inyong mga isipan.” 5 
Hayaang patotohanan nito sa inyo ang 
dakilang plano ng kaligtasan.

Kung nadama na ninyo ang mga 
bagay na ito noon, itatanong ko sa 
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inyo ngayon, “Nadarama ba ninyo 
ang  gayon ngayon?” 6

Kamakailan, nagkaroon ako ng 
pagkakataong magpunta sa Belfast, 
Northern Ireland. Habang naroon, 
napansin ko ang Belfast Coat of 
Arms, na may nakalagay na motto 
na “Pro tanto quid retribuamus,” 
o “Ano ang isusukli natin sa napaka-
raming ibinigay sa atin?” 7

Inaanyayahan ko ang bawat isa 
sa atin na pag- isipan ang tanong na 
ito. Ano ang isusukli natin sa kaala-
man at katotohanang ibinuhos ng 
Diyos sa atin?

Ang hiling lamang sa atin ng 
ating pinakamamahal na Ama ay 
mamuhay tayo ayon sa katotoha-
nang natanggap natin at sundan 
natin ang landas na Kanyang inilaan. 
Samakatwid, magpakatapang tayo 
at magtiwala sa paggabay ng Espi-
ritu. Ibahagi natin sa ating kapwa 
sa salita at gawa ang kamangha- 
mangha at napakagandang mensahe 
ng plano ng kaligayahan ng Diyos. 
Nawa ay gawin natin ito dahil mahal 
natin ang Diyos at ang Kanyang mga 
anak, dahil sila ay ating mga kapatid. 
Ito ang simula ng magagawa natin 
bilang kapalit ng napakaraming  
ibinigay sa atin.

Balang- araw “bawat tuhod ay 
magsisiluhod, at ang bawat dila ay 
magtatapat” na ang mga pamamara-
an ng Diyos ay makatarungan at ang 
Kanyang plano ay perpekto.8 Para 
sa atin, gawin na natin ngayon ang 
araw na iyon. Ipahayag natin, tulad 
ni Jacob ng sinauna, “O kaydakila 
ng plano ng ating Diyos!” 9

Ito ang aking patotoo nang may 
matinding pasasalamat sa ating 
Ama sa Langit, at iniiwan ko sa inyo 
ang aking basbas, sa pangalan ni 
Jesucristo, amen. ◼

MGA TALA
 1. Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 93:29.
 2. Tingnan sa Juan 5:28–29.
 3. Tingnan sa Apocalipsis 21:4.
 4. Moroni 10:34.
 5. Doktrina at mga Tipan 43:34.
 6. Alma 5:26.
 7. Tingnan sa Mga Awit 116:12.
 8. Mosias 27:31.
 9. 2 Nephi 9:13; tingnan din sa mga 

talata 8–12, 14–20.

Pagbabayad- sala. Nagturo siya ng 
bagong doktrina: “Mahalin ninyo ang 
inyong mga kaaway, pagpalain ninyo 
sila na sumusumpa sa inyo, gawan 
ninyo ng mabuti sila na napopoot sa 
inyo, at ipanalangin ninyo sila na may 

Ni Elder Robert D. Hales
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Ang Nobel prize winner na si Elie 
Wiesel ay nagpapagaling noon 
sa ospital matapos maoperhan 

sa puso nang bisitahin siya ng kan-
yang limang- taong gulang na apong 
lalaki. Nang tingnan ng bata ang mga 
mata ng kanyang lolo, nakita niya ang 
sakit na nararamdaman nito. “Lolo,” 
tanong niya, “kung mas mamahalin ba 
kita, mababawasan po ba ang sakit na 
nararamdaman mo?” 1 Itatanong ko rin 
iyan ngayon; “Kung mas mamahalin ba 
natin ang Tagapagligtas, mababawasan 
ba ang pagdurusa natin?”

Noong sinabi ng Tagapagligtas sa 
Kanyang mga disipulo na sumunod 
sila sa Kanya, kasalukuyan pa nilang 
sinusunod ang batas ni Moises,  
kabilang na ang “mata sa mata, at 
ngipin sa ngipin,” 2 ngunit duma-
ting ang Tagapagligtas upang gana-
pin ang batas na iyan sa Kanyang 

“Halika, Sumunod Ka 
sa Akin” at Magmahal 
at Maglingkod Bilang 
Kristiyano
Bilang mga disipulo ng Tagapagligtas sa mga huling araw, lumalapit 
tayo sa Kanya kapag minamahal at pinaglilingkuran natin ang mga 
anak ng Diyos.
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masamang hangarin sa paggamit sa 
inyo at umuusig sa inyo.” 3

Tinuruan ang mga disipulo na tali-
kuran ang mga kaugalian ng likas na 
tao at maging mapagmahal at mapag-
kalingang gaya ng Tagapagligtas, at 
palitan ng pagpapatawad, kabaitan, 
at pagkahabag ang pagtatalo. Ang 
“bagong utos” na “mangagibigan sa 
isa’t isa” 4 ay hindi laging madaling 
sundin. Nang mabahala ang mga disi-
pulo tungkol sa pakikihalubilo sa mga 
makasalanan at ilang uri ng mga tao, 
matiyagang itinuro ng Tagapagligtas, 
“Yamang inyong ginawa sa isa dito sa 
aking mga kapatid, kahit sa pinakama-
liit na ito, ay sa akin ninyo ginawa.” 5 
O, tulad ng ipinaliwanag ng propeta 
sa Aklat ni Mormon, “Kung kayo ay 
nasa paglilingkod ng inyong kapwa- 
tao, kayo ay nasa paglilingkod lamang 
ng inyong Diyos.” 6

Bilang mga disipulo ng Tagapaglig-
tas sa mga huling araw, lumalapit tayo 
sa Kanya kapag minamahal at pinag-
lilingkuran natin ang mga anak ng 
Diyos. Sa paggawa natin nito, maaaring 
hindi natin maiwasang dumanas ng 
pagsubok, paghihirap, at pagdurusa sa 
laman, ngunit mababawasan ang ating 
espirituwal na pagdurusa. Kahit duma-
ranas tayo ng mga pagsubok makada-
rama tayo ng galak at kapayapaan.

Ang ating pagmamahal at pagliling-
kod bilang Kristiyano ay likas na nagsi-
simula sa tahanan. Mga magulang, kayo 
ay tinawag na maging mapagmahal na 
mga guro at missionary sa inyong mga 
anak at mga kabataan. Sila ang mga 
investigator ninyo. Responsibilidad nin-
yo silang tulungan na magbalik- loob. 
Sa katunayan, lahat tayo ay naghaha-
ngad na magbalik- loob—na ang ibig 
sabihin ay mapuspos ng pagmamahal 
ng Tagapagligtas.

Sa pagsunod natin kay Jesucristo, 
ang Kanyang pagmamahal ang naghihi-
kayat sa atin na magtulungan sa buhay 
na ito. Hindi natin ito magagawa nang 
mag- isa.7 Narinig na ninyong ibinahagi 
ko ang kawikaang ito mula sa Quaker: 
Buhatin mo ako at bubuhatin kita, at 
magkasama tayong aangat.8 Bilang mga 
disipulo, sinisimulan nating gawin ito 
kapag nabinyagan tayo, ipinapakita na 

handa tayong “magpasan ng pasanin 
ng isa’t isa, nang ang mga yaon ay 
gumaan.” 9

“[Ang pagtuturo] sa isa’t isa ng 
doktrina ng kaharian” 10 ay isang paraan 
ng pagpapakita ng pagmamahal at pag-
lilingkod sa isa’t isa. Mga magulang at 
mga lolo’t lola, nanlulumo tayo sa mga 
nangyayari sa mundo—na hindi itinutu-
ro sa mga paaralan ang kagandahang- 
asal. Ngunit marami tayong magagawa. 
Maaari nating samantalahin ang mga 
pagkakataong maturuan natin ang 
sarili nating pamilya—ngayon. Huwag 
palampasin ang mga pagkakataong ito. 
Kapag may pagkakataon para maibaha-
gi ninyo ang mga naiisip ninyo tungkol 
sa ebanghelyo at sa mga aral ng buhay, 
itigil na muna ang lahat ng ginagawa 
ninyo, maupo, at kausapin ang inyong 
mga anak at apo.

Hindi tayo dapat mag- alala na hindi 
tayo mga dalubhasa sa pagtuturo ng 
ebanghelyo. Walang training class o 
manwal ang higit na makatutulong 
kaysa sa personal na pag- aaral ng mga 
banal na kasulatan, pagdarasal, pagni-
nilay, at pagnanais na magabayan ng 
Banal na Espiritu. Gagabayan kayo ng 
Espiritu. Ipinapangako ko: kasama sa 
tungkulin ng magulang ang kakaya-
hang makapagturo sa mga paraang 
angkop sa inyo at sa inyong mga 
anak. Tandaan, ang kapangyarihan ng 
Diyos na impluwensyahan tayo nang 
tama ay ang Kanyang pagmamahal. 
“Tayo’y nagsisiibig, sapagka’t siya’y 
unang umibig sa atin.” 11

Mga kabataan, kayo ang ilan sa ating 
pinakamahuhusay na guro ng ebang-
helyo. Pumupunta kayo sa simbahan 
para matuto upang pag- uwi ninyo ay 
maturuan at mapaglingkuran ninyo ang 
inyong pamilya, mga kapitbahay, at 
mga kaibigan. Huwag kayong matakot. 
Manalig na mapatototohanan ninyo 
ang alam ninyong totoo. Isipin ninyo 
kung paano lumalakas ang espirituwa-
lidad ng mga full- time missionary dahil 
sa tapat nilang pamumuhay—inuukol 
ang kanilang panahon at mga talento 
at nagpapatotoo upang mapaglingku-
ran at mapagpala ang iba. Sa pag-
babahagi ninyo ng patotoo tungkol 
sa ebanghelyo, lalakas ang inyong 

pananampalataya at madaragdagan 
ang inyong tiwala!

Ilan sa matitinding paglilingkod 
natin bilang Kristiyano ay nagagawa 
kapag nagdaraos tayo ng pag- aaral 
ng banal na kasulatan ng pamilya, 
panalangin ng pamilya, at mga family 
council meeting. Sa loob ng mahigit 
isandaang taon, hinihikayat tayo ng 
mga lider ng Simbahan na maglaan ng 
oras bawat linggo nang walang guma-
gambala. Ngunit marami pa rin sa atin 
ang napapalampas ang mga pagpapa-
la nito. Ang family home evening ay 
hindi oras para magsermon sina Inay 
at Itay. Ito ang oras para makapag-
bahagi ang pamilya ng mga sim-
pleng konsepto at karanasan, upang 
matulungan ang ating mga anak na 
matutong magmalasakit, magbigayan, 
magkasiyahan, magbahagi ng patotoo, 
at tumatag at umunlad nang magka-
kasama. Sa pagdaraos ng family home 
evening bawat linggo, madaragdagan 
ang pagmamahal natin sa isa’t isa at 
mababawasan ang ating pagdurusa.

Alalahanin natin, na ang pinakama-
halagang magagawa natin sa ating mga 
pamilya ay sa pamamagitan ng kapang-
yarihan ng Espiritu Santo. Sa tuwing 
pagalit tayong magtataas ng boses, inii-
wan ng Espiritu ang mag- asawa at mga 
pamilya. Kapag nag- uusap tayo nang 
may pagmamahal, maaaring mapasa-
atin ang Espiritu. Alalahanin din natin 
na sinusukat ng ating mga anak at mga 
apo ang ating pagmamahal batay sa 
oras na inuukol natin sa kanila. Higit sa 
lahat, huwag mawalan ng pasensya at 
huwag sumuko!

Sinasabi sa atin ng mga banal na 
kasulatan na noong hindi sinunod ng 
ilan sa mga espiritung anak ng Ama 
sa Langit ang Kanyang plano, ang 
kalangitan ay tumangis.12 May mga 
magulang na nagmahal at nagturo sa 
kanilang mga anak ang tumangis din 
nang magpasiya ang kanilang mga 
anak na malalaki na na huwag sumu-
nod sa plano ng Panginoon. Ano ang 
magagawa ng mga magulang? Hindi 
natin maipagdarasal na mawalan ng 
karapatang pumili ang isang tao. Ala-
lahanin ang ama ng alibughang anak, 
na matiyagang naghintay sa kanyang 
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anak na “makapag- isip,” at hinintay 
at tinanaw siya. At “samantalang nasa 
malayo pa siya,” tumakbo ang ama 
palapit sa anak niya.13 Maaari nating 
ipagdasal na gabayan tayo kung kailan 
magsasalita, ano ang sasabihin, at oo, 
sa ilang pagkakataon, kailan tatahimik. 
Alalahanin natin, ang ating mga anak 
at mga kapamilya ay nagpasiya na na 
sundin ang Tagapagligtas bago pa man 
sila isinilang sa mundo. Kung minsan 
napupukaw lang muli ang mga sagra-
dong damdaming iyon ng mga karana-
san nila sa buhay. Sa huli, ang pasiya 
na mahalin at sundin ang Panginoon 
ay sa kanila pa rin magmumula.

May isa pang natatanging paraan na 
maipapakita ng mga disipulo ang kani-
lang pagmamahal sa Tagapagligtas. 
Ngayon ay nais kong parangalan ang 
lahat ng naglilingkod sa Panginoon 
bilang mga tagapag- alaga. Mahal kayo 
ng Panginoon! Sa inyong tahimik, at 
di- napapansing paglilingkod, sinusu-
nod ninyo Siya na nangakong, “Ang 
inyong Ama na nakakikita nang lihim, 
siya na rin ang maggagantimpala sa 
inyo nang hayagan.” 14

Naiisip ko ang aking kapitbahay 
na ang asawa ay may sakit na Alzhei-
mer. Bawat Linggo tinutulungan niya 

ito na magbihis para makapagsimba, 
sinusuklayan, nilalagyan ng makeup, 
at sinusuutan pa ng hikaw. Sa pagsisil-
bing ito, naging magandang halimbawa 
siya sa bawat lalaki at babae sa ward 
namin—sa katunayan, sa buong mun-
do. Isang araw sinabi ng asawa niya sa 
kanya, “Gusto ko lang makitang muli 
ang asawa ko at makasama siya.”

Sumagot siya, “Ako ang asawa mo.”
At malambing siyang sumagot, “Ay, 

salamat!”
Sa pagsasalita kong ito tungkol 

sa pag- aalaga hindi ko puwedeng 
kalimutang banggitin ang espesyal na 
tagapag- alaga ko sa aking buhay—ang 
espesyal na disipulo na ibinigay sa akin 
ng Tagapagligtas—ang aking walang 
hanggang kabiyak, si Mary. Ginagawa 
niya ang lahat para mapagsilbihan 
ako nang buong pagmamalasakit at 
pagmamahal. Ang kanyang mga kamay 
ay nagpapaalala sa akin sa magiliw at 
mapagpalang kamay ng Tagapagligtas. 
Wala ako rito ngayon kung hindi dahil 
sa kanya. At dahil kasama ko siya, 
makapagtitiis ako hanggang wakas 
at makakapiling siya sa buhay na 
walang- hanggan.

Kung matindi ang inyong pagdu-
rusa, mag- isa man kayo o kasama ang 
iba, hinihimok ko kayo na hayaan 
ninyong ang Tagapagligtas ang maging 
tagapag- alaga ninyo. Magtiwala sa  
Kanyang saganang pagmamahal.15 
Tanggapin ang Kanyang pagtiyak. 
“Hindi ko kayo iiwang magisa: ako’y 
paririto sa inyo,” pangako Niya.16

Mga kapatid, kung hindi pa natin 
ganap na nagagawa, tayo nawa’y 
maging higit na mapagpatawad, maba-
it, at mapagmahal. Kalimutan na natin 
ang mga di- magagandang saloobin na 
likas sa tao at ipadama ang pagmama-
lasakit, pagmamahal, at kapayapaan 
ni Cristo.17

Kung kayo ay “dumating sa kaala-
man ng kaluwalhatian [at kabutihan] ng 
Diyos” 18 gayundin ang “pagbabayad- 
salang inihanda mula sa pagkakatatag 
ng daigdig,” 19 “hindi kayo maglalayong 
saktan ang isa’t isa, kundi ang mabuhay 
nang mapayapa. . . . At hindi ninyo 
pahihintulutan ang inyong mga anak 
na . . . sila ay lumabag sa mga batas ng 

Diyos, at makipaglaban at makipag- 
away sa isa’t isa. . . . Kundi tuturuan 
ninyo silang . . . mahalin ang isa’t isa, 
at paglingkuran ang isa’t isa.” 20

Bago ang Pagkakapako sa Krus 
ng Tagapagligtas, itinuro Niya sa 
Kanyang mga Apostol: “Isang bagong 
utos ang sa inyo’y ibinibigay ko, na 
kayo’y mangagibigan sa isa’t isa; kung 
paanong iniibig ko kayo” 21 at “Kung 
ako’y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo 
ang aking mga utos.” 22

Pinatototohanan ko na ang tunay 
na damdamin sa atin ng Tagapagligtas 
ay nailarawan sa estatwang nililok 
ni Thorvaldsen na Christus. Patuloy 
niyang inuunat ang Kanyang mga 
kamay,23 na nagsasabing, “Halika, 
sumunod ka sa akin.” Tinutularan 
natin Siya kapag minamahal at pinagli-
lingkuran natin ang isa’t isa at sumu-
sunod sa Kanyang mga utos.

Nagpapatotoo ako na Siya ay 
buhay at nagmamahal sa atin nang 
ganap. Ito ang Kanyang Simbahan. 
Si Thomas S. Monson ang Kanyang 
propeta ngayon sa mundo. Nawa’y 
mahalin pa nating lalo ang ating 
Ama sa Langit at ang Kanyang Anak, 
at mabawasan ang ating pagdurusa, 
ang siyang dalangin ko. Sa pangalan 
ni Jesucristo, amen. ◼
MGA TALA
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mga pagpapala ng langit. Itinuro ng 
Tagapagligtas:

“Magsihingi kayo, at kayo’y bibig-
yan; magsihanap kayo, at kayo’y 
mangakasusumpong; magsituktok 
kayo, at kayo’y bubuksan:

Sapagka’t ang bawat humihingi ay 
tumatanggap, at siya na naghahanap ay 
makasusumpong; at sa kanya na kuma-
katok, siya ay pagbubuksan.” 5

Kung tayo ay umaasa na maka-
tanggap, kailangan tayong humingi, 
maghanap, at kumatok. Sa kanyang 
paghahanap ng katotohanan, naba-
sa ni Joseph Smith sa mga banal na 
kasulatan, “Kung nagkukulang ng 
karunungan ang sinoman sa inyo, ay 
humingi sa Dios, na nagbibigay ng 
sagana sa lahat at hindi nanunumbat; 
at ito’y ibibigay sa kaniya.” 6 Bilang 
sagot sa kanyang panalangin nang 
may pananampalataya, ang kalangi-
tan ay nabuksan. Ang Diyos Ama at 
ang Kanyang Anak na si Jesucristo, ay 
bumaba sa kaluwalhatian at nagsalita 
kay Joseph Smith, na nagpasimu-
la sa dispensasyon ng kaganapan 
ng mga panahon. Para sa atin, ang 
mahimalang pagpapagaling, maka-
pangyarihang pangangalaga, banal na 
kaalaman, nakapapanatag na kapata-
waran, at natatanging kapayapaan ay 
ilan sa mga kasagutan na dumarating 
kapag isinasamo natin ang “mithiing 
tunay ng [ating] kaluluwa” 7 nang may 
pananampalataya.

Nananalangin tayo sa ating Ama sa 
pangalan ni Jesucristo, sa pamamagitan 
ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, at 
dahil dito lahat ng tatlong miyembro 
ng Panguluhang Diyos ay nakikinig sa 
ating mga panalangin.

Nananalangin tayo sa ating Ama 
sa Langit at sa Kanya lamang dahil 
Siya ay “Diyos sa langit, na walang 
katapusan at walang hanggan, mula sa 
walang hanggan hanggang sa walang 
hanggan . . . , ang tagapaglikha ng 
langit at lupa, at ng lahat ng bagay na 
naroroon sa mga yaon.” Bilang ating 
Tagapaglikha, inutos Niya na tayo ay 
“nararapat na magmahal at maglingkod 
sa kanya, ang tanging buhay at tunay 
na Diyos, at na siya lamang ang tangi 
[nating] nararapat na sambahin.” 8

At pagkatapos ay itinanong ito ng 
Panginoon: “Gayon ma’y pagparito ng 
Anak ng tao, makakasumpong kaya 
siya ng pananampalataya sa lupa?” 1

Ang panalangin ay mahalaga sa 
pagkakaroon ng pananampalataya. 
Kapag dumating na muli ang Pangino-
on, makakahanap ba Siya ng mga tao 
na marunong manalangin nang may 
pananampalataya at handang tumang-
gap ng kaligtasan? “Sapagka’t, ang 
lahat na nagsisitawag sa pangalan ng 
Panginoon ay mangaliligtas.” 2 Tayo ay 
mga anak ng mapagmahal na Ama sa 
Langit, at maaari tayong magkaroon ng 
personal at direktang komunikasyon 
sa Kanya kapag tayo ay nananalangin 
“nang may matapat na puso, na may 
tunay na layunin, na may pananam-
palataya kay Cristo” 3 at pagkatapos 
ay kikilos ayon sa mga sagot na 
natanggap natin sa pamamagitan ng 
mga pahiwatig ng Espiritu Santo. May 
pananampalataya tayong nananala-
ngin, nakikinig, at sumusunod, upang 
maging isa tayo sa Ama at sa Anak.4

Ang panalangin na may pananam-
palataya ay nagbubukas ng daan upang 
matanggap natin ang maluwalhating 

Ni Carol F. McConkie
Unang Tagapayo sa Young Women General Presidency

Sa mga paghihirap sa mundo, 
hindi tayo kailanman hinahayaan 
na mag- isang gawin ang ating 

gawain, mag- isang makibaka sa buhay, 
harapin ang ating mga pagsubok o 
hanapin ang sagot sa mga tanong. 
Itinuro ni Jesus sa isang talinghaga 
“na sila’y dapat magsipanalanging 
lagi, at huwag manganglupaypay.” Iki-
nuwento Niya ang tungkol sa isang 
hukom na walang pagsasaalang- alang 
sa Diyos at walang malasakit sa tao. 
Paulit- ulit na pumunta sa kanya ang 
isang balo na nakikiusap na ipaghi-
ganti siya sa kanyang mga kaaway. Sa 
mahabang panahon, walang anumang 
ginawa ang hukom para matulu-
ngan siya. Ngunit dahil sa matiyaga 
at walang- tigil na pagsamo ng balo, 
naisip ng hukom, “Sapagka’t nilili-
galig ako ng [balong] ito, ay igaganti 
ko siya, baka niya ako bagabagin ng 
kapaparito.”

Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Jesus:
“Hindi baga, igaganti ng Dios ang 

kaniyang mga hirang, na sumisigaw sa 
kaniya sa araw at gabi . . . ?

“Sinasabi ko sa inyo, na sila’y mada-
ling igaganti niya.”

Ang Mithiing Tunay 
ng Kaluluwa
Bawat sandali ng natatanging panalangin ay maaaring banal 
na sandaling iniukol sa ating Ama, sa pangalan ng Anak, sa 
pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.
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Sa inyong pagdarasal sa Ama sa 
Langit nang may pananampalataya, 
“kanya kayong aaluin sa inyong mga 
paghihirap, . . . [at kayo ay maaaring] 
magpakabusog sa kanyang pagmama-
hal.” 9 Ikinuwento ni Pangulong  
Henry B. Eyring na ang mga panalangin 
ng kanyang ama sa panahong iginugu-
po na ito ng malalang kanser ay nagturo 
sa kanya tungkol sa malalim na kaugna-
yan ng Diyos at ng Kanyang mga anak:

“Kapag matindi ang sakit, nakikita 
namin siya sa umaga na nakaluhod 
sa gilid ng kama. Napakahina na niya 
para makabalik sa kama. Sinabi niya 
sa amin na nagdasal siya para itanong 
sa kanyang Ama sa Langit kung bakit 
kailangan niyang magdusa nang husto 
gayong sinikap niya palagi na magpa-
kabuti. Sinabi niya na dumating ang 
isang magiliw na sagot: ‘Kailangan ng 
Diyos ng matatapang na anak.’

“At nagtiis nga siya hanggang sa 
huli, nagtitiwala na siya ay mahal at 
pinakikinggan ng Diyos, at tutulungan 
siya. Mapalad siya na nalaman niya ito 
kaagad at hindi niya nalimutan kailan-
man na laging malalapitan ang mapag-
mahal na Diyos sa pamamagitan ng 
panalangin.” 10

Nananalangin tayo sa pangalan 
ni Jesucristo dahil ang kaligtasan 
natin ay na kay Cristo, at “walang 
ibang pangalan sa silong ng langit, na 
ibinigay sa mga tao, na sukat nating 
ikaligtas.” 11 Lumalapit tayo sa Ama sa 
sagradong pangalan ni Jesucristo12 
dahil Siya ang ating Tagapamagitan sa 
Ama at Siya ay nagsusumamo para sa 
ating kapakanan.13 Siya ay nagdusa, 
nilabasan ng dugo, at namatay upang 
luwalhatiin ang Kanyang Ama, at ang 
Kanyang maawaing pagsamo para 
sa ating kapakanan ang nagbukas ng 
daan upang ang bawat isa sa atin ay 
magtamo ng kapayapaan sa buhay 
na ito at sa kabilang- buhay. Hindi Niya 
gustong magdusa at makaranas pa 
tayo ng mga pagsubok na higit kaysa 
sa kinakailangan. Nais Niyang lumapit 
tayo sa Kanya at hayaan Siya na pagaa-
nin ang ating mga pasanin, paghilumin 
ang ating mga puso, at linisin ang ating 
mga kaluluwa sa pamamagitan ng Kan-
yang nakadadalisay na kapangyarihan. 

Kailanman ay hindi natin gustong 
banggitin ang Kanyang pangalan sa 
walang kabuluhan at paulit- ulit na mga 
salita. Ang taimtim na mga dalanging 
iniaalay sa banal na pangalan ni 
Jesucristo ay tanda ng ating tapat na 
pagmamahal, walang- hanggang pasa-
salamat, at ng ating matibay na hanga-
ring tularan ang paraan ng Kanyang 
pananalangin, gawin ang ginawa Niya, 
at maging katulad Niya.

Nananalangin tayo sa pamama-
gitan ng kapangyarihan ng Espi-
ritu Santo dahil “siya na humihingi 
sa Espiritu ay humihingi alinsunod sa 
kalooban ng Diyos.” 14 Kapag tayo ay 
nananalangin nang may pananampa-
lataya, magagabayan ng Espiritu Santo 
ang ating mga isipan upang ang ating 
mga sasabihin ay naaayon sa kagustu-
han ng Diyos. “Huwag humingi upang 
ubusin lamang sa inyong pagnanasa, 
kundi humingi nang may katatagang 
di matitinag, upang hindi kayo sumuko 
sa tukso, kundi kayo ay maglingkod sa 
tunay at buhay na Diyos.” 15

“Hindi lamang mahalaga na alam 
natin kung paano magdasal, ngunit 
mahalaga rin na alam natin kung paano 
tumanggap ng sagot sa ating pana-
langin, makahiwatig, maging alerto, 
upang makita natin sa malinaw na pani-
ngin at pang- unawa ang kagustuhan at 
layunin ng Diyos hinggil sa atin.” 16

Ibinahagi ni Pangulong Eyring: “May 
mga panalangin ako na nasagot. Lubos 
na maliwanag ang mga sagot na iyon 
kapag ang hinihingi ko ay nadaraig ng 
masidhing hangarin ko na malaman 
kung ano ang nais ng Diyos. Sa gayon 
ang sagot mula sa mapagmahal na Ama 
sa Langit ay maipararating sa isipan ng 

marahan at banayad na tinig at maisu-
sulat sa puso.” 17

Nang pumasok ang Tagapagligtas 
sa Halamanan ng Getsemani, labis- labis 
ang pagdurusa ng Kanyang kalulu-
wa, maging hanggang sa kamatayan. 
Sa Kanyang matinding paghihirap, 
ang tanging malalapitan Niya ay ang 
Kanyang Ama. Isinamo Niya, “Ama ko, 
kung baga maaari, ay lumampas sa 
akin ang sarong ito.” Ngunit idinagdag 
Niya, “Gayon ma’y huwag ang ayon sa 
ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo.” 18 
Bagama’t walang kasalanan, ang Taga-
pagligtas ay inatasang “[dumanas] ng 
mga pasakit at hirap at lahat ng uri ng 
tukso,” kabilang na ang mga pasakit at 
ang mga karamdaman ng Kanyang mga 
tao. “[Siya] ay magdurusa ayon sa laman 
upang madala niya sa kanyang sarili 
ang mga kasalanan ng kanyang mga 
tao, upang mabura niya ang kanilang 
mga kasalanan alinsunod sa kapangya-
rihan ng kanyang pagtubos.” 19 Tatlong 
beses Niyang idinalangin, “Ama ko, . . . 
mangyari nawa ang iyong kalooban.” 20 
Hindi inalis ang saro. Sa mapagpa-
kumbaba at matapat na panalangin 
Siya ay pinalakas upang magpatuloy 
at isakatuparan ang Kanyang banal na 
misyon na ihanda ang ating kaligtasan, 
upang tayo ay makapagsisi, maniwala, 
at sumunod, at magtamo ng mga pag-
papala ng walang hanggan.

Ang mga sagot na natatanggap natin 
sa panalangin ay maaaring hindi ang 
mga ninanais natin. Ngunit sa oras ng 
pagkaligalig, ang ating mga panalangin 
ang tutulong sa atin nang may pagma-
mahal at magiliw na awa. Sa oras ng 
ating pagsamo, maaaring mapalakas 
tayo na magpatuloy at gawin ang lahat 
ng itinalagang gawin natin. Sa Kanyang 
mga Banal na nabubuhay sa mapanga-
nib na panahon, sinabi ng Panginoon, 
“Maaliw sa inyong mga puso . . . ; 
sapagkat lahat ng laman ay nasa aking 
mga kamay, mapanatag at malaman na 
ako ang Diyos.” 21

Ang mga panalangin man natin 
ay inuusal nang sarilinan, sa pamilya, 
sa simbahan, sa templo, o kahit saan 
man; nananalangin man tayo nang may 
bagbag na puso at nagsisising espiritu 
upang humingi ng kapatawaran, ng 
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mga pagpapala tuwina mula sa iyong 
kamay.” 2

Ngayon, ibabahagi ko ang aking 
patotoo sa lahat ng naghahangad 
na mas maunawaan pa ang banal 
na misyon ni Joseph Smith Jr., ang 
Propeta ng Panunumbalik.

Wala tayong dapat ikahiya sa pag-
papatotoo sa misyon ni Joseph bilang 
propeta, tagakita, at tagapaghayag, 
dahil noon pa man ay kumikilos na 
ang Panginoon sa pamamagitan ng 
mga propeta.3 Dahil sa mga katotoha-
nang naipanumbalik sa pamamagitan 
ni Joseph Smith, mas nalaman natin 
ang tungkol sa ating Ama sa Langit at 
sa Tagapagligtas na si Jesucristo. Alam 
natin ang Kanilang mga banal na kata-
ngian, ang kaugnayan Nila sa isa’t isa at 
sa atin, at ang dakilang plano ng pagtu-
bos na nagtutulot sa atin na makabalik 
sa Kanilang piling.

Ito ang sinabi ni Pangulong Brigham 
Young tungkol kay Joseph: “Napagpa-
siyahan sa mga konseho ng kawalang 
hanggan, matagal pa bago nilikha ang 
mundo, na siya . . . ang nararapat na 
tao, sa huling dispensasyong ito ng 
daigdig, na maghatid ng salita ng Diyos 

Ni Elder Craig C. Christensen
Ng Panguluhan ng Pitumpu

Nang unang nagpakita si Moroni 
kay Joseph Smith, nagbabala siya 
na ang “pangalan [ni Joseph] ay 

makikilala sa kabutihan at kasamaan sa 
lahat ng bansa.” 1 Nakita natin ang katu-
paran ng propesiyang iyan. Sa digmaan 
sa pagitan ng mabuti at masama, ang 
Panunumbalik ng ebanghelyo sa pama-
magitan ni Propetang Joseph Smith 
ay nagbigay ng inspirasyon sa mga 
naniniwala sa kanya at nagpagalit sa 
mga taong masidhing sumasalungat sa 
adhikain ng Sion at maging kay Joseph 
mismo. Ang labanang ito ay hindi na 
bago. Nagsimula ito matapos pumun-
ta ang batang si Joseph sa Sagradong 
Kakahuyan at nagpapatuloy hanggang 
ngayon, at makikita pa sa internet.

Inihayag mismo ng Panginoon kay 
Joseph Smith:

“Ang mga dulo ng mundo ay mag-
tatanong tungkol sa iyong pangalan, at 
ang mga hangal ay ilalagay ka sa panu-
nuya, at ang impiyerno ay sisilakbo ang 
galit laban sa iyo;

“Samantalang ang dalisay ang 
puso, at ang marurunong, at ang mara-
rangal, at ang malilinis, ay maghaha-
ngad ng payo, at kapangyarihan, at 

“Isang Piling Tagakita 
ang Ibabangon Ko”
Dahil si Joseph ay isang propeta, hindi lamang bintana ang 
mayroon tayo papunta sa langit—kundi ang mismong pintuan 
para sa kawalang- hanggan ay bukas para sa atin.

karunungan ng langit, o ng lakas na 
makapagtiis, lagi tayong nananala-
ngin nang buong puso, patuloy na 
lumalapit sa panalangin sa Diyos para 
sa ating kapakanan at sa kapakanan 
ng mga nakapaligid sa atin. Ang taim-
tim na mga hangarin na iniaalay nang 
may pasasalamat sa masaganang 
pagpapala at pagpapasalamat sa mga 
aral ng buhay ay itinitimo sa ating 
mga puso ang katatagan ng pana-
nampalataya kay Cristo, “kaliwanagan 
ng pag- asa, at pag- ibig sa Diyos at sa 
lahat ng tao.” 22

Ang panalangin ay isang kaloob 
mula sa Diyos. Hindi natin kailangang 
madama na tayo ay naliligaw o nag- 
iisa. Pinatototohanan ko na bawat 
sandali ng natatanging panalangin ay 
maaaring sagradong sandaling iniukol 
sa ating Ama, sa pangalan ni Jesucristo, 
sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 
Espiritu Santo. Sa sagradong pangalan 
ni Jesucristo, amen. ◼
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sa sangkatauhan, at tumanggap ng 
kabuuan ng mga susi at kapangyarihan 
ng Pagkasaserdote ng Anak ng Diyos. 
Binantayan siya . . . ng Panginoon, 
[dahil siya ay] inordenan noon pa sa 
kawalang- hanggan upang mamuno 
dito sa huling dispensasyon.” 4

Bilang paghahanda para sa daki-
lang gawaing ito, si Joseph Smith ay 
isinilang sa isang mapagmahal na 
pamilya na nakaranas ng maraming 
pagsubok sa buhay. Sa paglaki ni 
Joseph, ang kanyang saloobin tung-
kol sa Diyos “ay matindi at kadalasan 
ay masidhi,” 5 subalit siya ay nalito sa 
magkakasalungat na ideya tungkol sa 
relihiyon na itinuturo ng mga manga-
ngaral sa kanyang panahon. Mabuti 
na lamang at hindi hinayaan ni Joseph 
na matinag ang pananampalataya niya 
dahil sa kanyang mga katanungan. 
Naghanap siya ng mga kasagutan sa 
Biblia at nakita niya ang payong ito: 
“Kung nagkukulang ng karunungan 
ang sinoman sa inyo, ay humingi sa 
Dios, na nagbibigay ng sagana sa lahat 
at hindi nanunumbat; at ito’y ibibigay 
sa kaniya.” 6

Paggunita ni Joseph: “Wala sa 
alinmang sipi sa banal na kasulatan 

ang nakapukaw nang may higit na 
kapangyarihan sa puso ng tao kaysa 
sa nagawa nito sa akin sa oras na ito. 
Tila pumasok ito nang may malakas na 
kapangyarihan sa bawat himaymay ng 
aking puso. Paulit- ulit kong pinagmuni- 
muni ito.” 7

Taglay ang simpleng pananampala-
taya, sinunod ni Joseph ang pahiwatig 
ng espirituwal na mga damdaming 
ito. Nakahanap siya ng liblib na lugar, 
lumuhod, “at nagsimulang ialay ang 
mga naisin ng [kanyang] puso sa 
Diyos.” 8 Lubos na kagila- gilalas ang 
paglalarawan ni Joseph tungkol sa 
nangyari:

“Ako ay nakakita ng isang haligi ng 
liwanag na tamang- tama sa tapat ng 
aking ulo, higit pa sa liwanag ng araw, 
na dahan- dahang bumaba hanggang sa 
ito ay pumalibot sa akin.

“. . . Nang tumuon sa akin ang 
liwanag, nakakita ako ng dalawang 
Katauhan, na ang liwanag at kaluwal-
hatian ay hindi kayang maisalarawan, 
nakatayo sa hangin sa itaas ko. Ang isa 
sa kanila ay nagsalita sa akin, tinatawag 
ako sa aking pangalan, at nagsabi, iti-
nuturo ang isa—Ito ang Aking Pinaka-
mamahal na Anak. Pakinggan Siya! ” 9

Nakita ni Joseph Smith ang Diyos, 
ang Amang Walang Hanggan, at si 
Jesucristo, ang Tagapagligtas at Manu-
nubos ng sanlibutan. Ito ang Unang 
Pangitain ni Joseph Smith. Nang 
sumunod na mga taon, isinalin ni 
Joseph Smith ang Aklat ni Mormon sa 
pamamagitan ng kaloob at kapangya-
rihan ng Diyos. Marami pang nilalang 
mula sa langit ang dumalaw sa Kanya 
upang ipanumbalik ang mga katoto-
hanan at awtoridad na nawala sa loob 
ng maraming siglo. Ang sagradong 
mga pakikipag- ugnayang ito kay 
Joseph Smith ang nagbukas sa mga 
bintana ng langit at sa mga kaluwal-
hatian ng kawalang- hanggan para sa 
atin. Ang buhay ni Joseph ay nagsi-
silbing patotoo na kung sinuman sa 
atin ang nagkukulang ng karunungan, 
makahihingi tayo sa Diyos nang may 
pananampalataya at makatatanggap 
ng sagot—kung minsan mula sa mga 
nilalang sa langit ngunit mas madalas 
sa pamamagitan ng kapangyarihan 

ng Espiritu Santo, na nangungusap sa 
atin sa pamamagitan ng inspiradong 
mga kaisipan at nadarama natin.10 
Sa pamamagitan ng Espiritu Santo 
“malalaman [natin] ang katotohanan 
ng lahat ng bagay.” 11

Para sa marami sa atin, nagsisimu-
la tayong magkaroon ng patotoo kay 
Propetang Joseph Smith kapag binasa 
natin ang Aklat ni Mormon. Una kong 
nabasa ang Aklat ni Mormon mula 
simula hanggang dulo noong estudyan-
te pa ako ng early- morning seminary. 
Taglay ang aking imahinasyon bilang 
isang bata, nagpasiya akong magba-
sa na para bang ako si Joseph Smith, 
na inaalam ang mga katotohanan sa 
Aklat ni Mormon sa kauna- unahang 
pagkakataon. Ang laki ng epekto nito 
sa buhay ko kaya ipinagpatuloy ko 
ang pagbabasa ng Aklat ni Mormon 
sa gayong paraan. Kapag ginagawa ko 
iyan mas lumalalim ang pagpapahalaga 
ko kay Propetang Joseph at sa mga 
katotohanang ipinanumbalik sa maha-
lagang aklat na ito.

Halimbawa, isipin ninyo kung 
ano kaya ang naramdaman ni Joseph 
habang isinasalin niya ang mga talata 
tungkol sa binyag para sa kapatawa-
ran ng mga kasalanan. Dahil sinabihan 
noon si Joseph na huwag sumapi 
sa anumang simbahan, natural lang 
na may mga tanong siya tungkol sa 
nakapagliligtas na ordenansang ito. 
Ang mga tanong na ito ang naghikayat 
sa kanya, minsan pa, para manalangin, 
at dahil sa panalanging iyan dumalaw 
si Juan Bautista, na nagpanumbalik 
ng Aaronic Priesthood at ng awtoridad 
na magbinyag.12

O isipin ninyo kung ano kaya ang 
naramdaman ni Joseph nang malaman 
niya sa unang pagkakataon na dinalaw 
ni Jesucristo ang mga tao sa Western 
Hemisphere—na tinuruan Niya sila, 
nanalangin Siya para sa kanila, pinaga-
ling ang kanilang mga maysakit, binas-
basan ang kanilang maliliit na anak, 
iginawad ang awtoridad ng priesthood, 
at pinangasiwaan ang sakramento sa 
kanila.13 Maaaring hindi pa ito natanto 
noon ni Joseph, ngunit ang nalaman 
niya tungkol sa mga ordenansa at 
organisasyon ng sinaunang Simbahan 
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ni Cristo ang naghanda sa kanya sa 
gagawin niyang pagtulong sa Pangino-
on sa pagpapanumbalik ng Simbahan 
ding iyon sa lupa.

Habang isinasalin ang Aklat ni 
Mormon, ipinagdalamhati ni Joseph at 
ng kanyang asawang si Emma ang pag-
kamatay ng kanilang sanggol. Noong 
mga panahong iyon karaniwang itinu-
turo ng mga mangangaral na ang mga 
batang namatay nang hindi nabinyagan 
ay isusumpa magpakailanman. Habang 
nasasaisip ito, ano kaya ang maaaring 
nadama ni Joseph nang isalin niya ang 
mga salitang ito ni propetang Mormon:  
“Ang . . . maliliit na anak ay hindi 
nangangailangan ng pagsisisi, ni ng 
binyag. . . . [Dahil] ang maliliit na bata 
ay buhay kay Cristo, maging mula pa 
sa pagkakatatag ng daigdig.” 14

Marahil ang lubhang kagila- gilalas 
na talata sa Aklat ni Mormon para 
sa batang si Joseph ay ang ikatlong 
kabanata ng 2 Nephi. Ang kabana-
tang ito ay naglalaman ng sinaunang 
propesiya tungkol sa isang “piling 
tagakita” na ibabangon ng Panginoon 
sa mga huling araw—isang tagakita na 
nagngangalang [ Joseph], na kapanga-
lan ng kanyang ama. Ang propetang 
ito ay “bibigyan ng malaking pagpapa-
halaga” at isasakatuparan ang gawain 
na magiging “malaki ang kahalagahan” 
sa kanyang mga tao. Siya ay “magiging 
dakilang katulad ni Moises” at bibig-
yan ng “kapangyarihang isiwalat ang 
. . . salita [ng Diyos].” 15 Isipin kung 
ano kaya ang nadama ni Joseph Smith 
nang malaman niya na ang propesi-
yang ito ay tungkol sa kanya! Hindi 
lang siya nagsasalin ng kasaysayan; 
isinasalin niya ang isang pangitain 
sa mga huling araw, ang mahima-
lang Panunumbalik ng ebanghelyo 
ni Jesucristo—at si Joseph mismo ang 
tutulong para isakatuparan ito!

Ngayon, mahigit 200 taon na mula 
noon, malinaw nang nakikita kung 
paano natutupad ang propesiyang ito. 
Alam natin ang mga dakilang bagay na 
naisagawa ni Joseph bilang propeta ng 
Panginoon. Ngunit tandaan na noong 
isinalin ni Joseph ang propesiyang ito, 
nagawa na niya ang ilan sa mga ibinad-
ya ng mga propeta. Bata pa siya noon 

at nasa mga edad 20 pataas. Hindi pa 
na- organisa ang Simbahan. Walang 
mga ward o mga branch, walang mga 
missionary, at walang mga templo. 
Kaunti lamang ang nakakakilala kay 
Joseph Smith, at kabilang dito ang ilan 
sa mga masigasig na kumakalaban 
sa kanya. Ngayon tingnan ninyo ang 
dakilang gawain ng Panginoon na nai-
sagawa sa pamamagitan ng Kanyang 
tagapaglingkod na si Joseph, sa kabila 
ng oposisyon laban sa kanya. Hindi 
ba’t matibay na pinapatunayan ng katu-
paran ng propesiyang ito ang pagtawag 
kay Joseph Smith bilang propeta?

Sa sinuman na maaaring nagdududa 
sa kanilang patotoo kay Joseph Smith 
o nagugulumihanan sa mali, mapanlin-
lang, o di- kumpletong impormasyon 
tungkol sa kanyang buhay at minister-
yo, inaanyahahan ko kayong isaalang- 
alang ang mga ibinunga nito—ang 
maraming pagpapala na dumarating sa 
atin sa pamamagitan ng mahimalang 
misyon ni Joseph Smith, ang Propeta 
ng Panunumbalik.

Dahil si Joseph ay isang propeta, 
ang mga paghahayag at mga propeta 

ay mga bagay na hindi lamang makikita 
sa nakaraan. Ang “araw ng mga hima-
la”—ng mga pangitain, pagpapagaling, 
at paglilingkod ng mga anghel— 
ay hindi tumigil.16

Dahil si Joseph ay isang propeta, 
bawat isa sa atin ay makatatanggap ng 
kapangyarihan at pagpapala ng banal 
na priesthood, kabilang na ang binyag, 
ang kaloob na Espiritu Santo, at ang 
sakramento.

Dahil si Joseph ay isang prope-
ta, nasa atin ang mga pagpapala at 
ordenansa ng templo na nagbibigkis 
sa atin sa Diyos, ibinibilang tayo sa 
Kanyang mga tao, at ipinapakita sa atin 
“ang kapangyarihan ng kabanalan,” na 
ginagawang posible balang-  araw na 
“[makita ang] mukha ng Diyos, maging 
[ang] Ama, at [mabuhay].” 17

Dahil si Joseph ay propeta, alam 
natin na ang kasal at pamilya ay napa-
kahalagang bahagi ng plano ng Diyos 
para sa ating kaligayahan. Alam natin 
na sa pamamagitan ng mga ordenansa 
at tipan sa templo, ang ating itinata-
nging ugnayan ng pamilya ay magtata-
gal sa walang hanggan.
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Tinahak namin ang bulaos na 
papunta sa Inca Bridge habang nasa 
likuran ako ng grupo. Noong una 
ay maingat na nagsilakad ang lahat, 
tulad ng napagkasunduan. Maya- 
maya biglang bumilis ang lakad ng 
mga missionary at nagsitakbuhan pa. 
Hindi nila pinansin ang pakiusap ko 
na magdahan- dahan. Napilitan akong 
habulin sila para sabihin na dapat na 
kaming bumalik. Malayo na sila sa 
akin, kaya kinailangan kong tumakbo 
para abutan sila.

Nang papalapit na ako sa may 
palikong bahagi, na napakakipot para 
sa dalawang tao, nakita ko ang isang 
missionary na nakatayo at nakasandal 
sa bato. Tinanong ko kung bakit siya 
nakatayo roon. Sinabi niya na naka-
ramdam siya ng pahiwatig na tumigil 
sandali sa lugar na iyon at dapat na 
mauna na ako.

Nadama ko na kailangan kong 
abutan ang mga nauna sa amin, kaya 
pinaraan niya ako, at nagawa kong 
makarating pababa ng bulaos. Napan-
sin ko na puno ng mga halaman ang 

Ni Elder Juan A. Uceda
Ng Pitumpu

Noong 1977, naglingkod ako 
bilang full- time missionary sa 
Cusco, Peru. Kami ng aking 

companion ay pinahintulutang dalhin 
ang lahat ng missionary ng Cusco zone 
sa napakagandang guho ng Machu 
Picchu.

Nang papatapos na kami sa paglili-
bot sa mga guho, gusto ng ilan sa mga 
missionary na pumunta sa Inca Bridge, 
sa may bulaos ng bundok. Naramda-
man ko kaagad na pinipigilan ako ng 
Espiritu na pumunta roon. Ang bulaos 
o daraanan ay nasa gilid ng isang bun-
dok na 2,000- talampakan (610 m) ang 
lalim. Maraming bahagi ng bulaos ang 
napakakitid at isa- isang tao lang ang 
makakaraan. Sinabi namin sa kanila 
ng companion ko na hindi kami dapat 
pumunta sa Inca Bridge.

Ngunit iginiit ng mga missionary na 
pumunta kami. Patindi nang patindi 
ang pamimilit nila, at sa kabila ng 
pahiwatig sa akin ng Espiritu, nagpa-
dala ako sa pamimilit nila at sinabing 
pupuntahan namin ang tulay basta 
mag- iingat lamang kami nang husto.

Tinuruan Tayo ng 
Panginoong Jesucristo 
na Manalangin
Kapag kayo ay nananalangin, kayo ba ay talagang nananalangin 
o nagsasabi lang ng panalangin?

Dahil si Joseph ay isang propeta, 
hindi lamang bintana ang mayroon 
tayo papunta sa langit—kundi ang 
mismong pintuan para sa kawalang- 
hanggan ay bukas para sa atin. 
Makikilala natin ang “iisang Dios na 
tunay, at siyang [Kaniyang] sinugo, 
sa makatuwid baga’y si Jesucristo.” 18 
Ang buhay na walang hanggan ay 
maaaring mapasaatin.

Higit sa lahat, dahil si Joseph ay 
propeta, napakarami ng ating saksi, 
napakarami ng ating patotoo, na 
si Jesucristo ang Anak ng Diyos at 
Tagapagligtas ng sanlibutan. Nasa atin 
ang di- mapapatid na kawing ng mga 
natatanging saksi ni Jesucristo, kabi-
lang na ang ating propeta ngayon, si 
Pangulong Thomas S. Monson; ang 
mga tagapayo sa Unang Panguluhan; 
at ang mga miyembro ng Korum ng 
Labindalawang Apostol. Sa kanilang 
mga pagsaksi, idinaragdag ko ang 
aking hamak ngunit tiyak na patotoo: 
Si Jesucristo ay buhay at pinamumu-
nuan Niya ang Kanyang Simbahan. 
Si Joseph Smith ang Propeta ng 
Panunumbalik. Ang priesthood at 
awtoridad ng Diyos ay naritong muli 
sa mundo. Nawa ay walang takot 
nating ipahayag ang ating patotoo at 
ang ating pasasalamat para sa napa-
kabuting propeta, tagakita, at taga-
paghayag ng Panginoon na ito, ang 
aking dalangin sa banal na pangalan 
ni Jesucristo, amen. ◼
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lupa. Itinapak ko ang aking kanang 
paa sa lupa, at nang bumagsak ako 
noon ko lang natuklasan na wala 
palang lupa sa ilalim ng mga hala-
man. Kaagad akong humawak sa mga 
sangang nasa ilalim ng bulaos. Nang 
sandaling iyon, nakita ko sa lalim na 
2,000 talampakan mula sa kinalalag-
yan ko ang Urubamba River, na duma-
daloy patawid sa Sacred Valley ng mga 
Inca. Pakiramdam ko ay nasaid na ang 
aking lakas, at ilang sandali na lang 
at makakabitaw na ako. Sa sandaling 
iyon, nagdasal ako nang matindi. 
Napakaikli ng panalanging iyon. Ibi-
nuka ko ang aking bibig at sinabing, 
“Ama, tulungan po Ninyo ako!”

Hindi makakaya ng mga sanga 
ang bigat ng katawan ko. Alam kong 
malapit na ang aking katapusan. Sa 
mismong sandali na pabagsak na ako, 
naramdaman ko ang isang kamay na 
mahigpit na humila sa akin pataas. Sa 
tulong na iyon, nagawa kong makaak-
yat pabalik sa bulaos. Ang missionary 
na nagpauna sa akin ang siyang naglig-
tas sa akin.

Ngunit ang totoo ay ang ating Ama 
sa Langit ang nagligtas sa akin. Pina-
kinggan Niya ang tinig ko. Tatlong 
beses kong narinig ang tinig ng Espiritu 
bago pa iyon, na nagsasabi sa akin 
na huwag pumunta sa Inca Bridge, 
ngunit hindi ko sinunod ang tinig na 
iyon. Tulala ako, namumutla, at hindi 
ko alam ang sasabihin. Pagkatapos ay 
naalala ko ang iba pang mga mission-
ary na nauna sa amin, kaya hinanap 
namin sila at nang matagpuan namin 
ay ikinuwento ko sa kanila ang nang-
yari sa akin.

Bumalik kami sa Machu Picchu 
nang maingat na maingat at walang 
imik. Habang bumibiyahe pauwi, wala 
pa rin akong imik, at napag- isip- isip ko 
na nakinig Siya sa tinig ko ngunit hindi 
ako nakinig sa tinig Niya. Napakabigat 
sa loob ko na hindi ko sinunod ang 
Kanyang tinig at kasabay niyon ay 
nakadama rin ako ng lubos na pasasa-
lamat sa awang ibinigay Niya sa akin. 
Hindi Niya iginawad ang Kanyang 
katarungan sa akin, ngunit dahil sa 
Kanyang dakilang awa, iniligtas Niya 
ang buhay ko (tingnan sa Alma 26:20).

Matapos ang maghapon at oras na 
para sa aking personal na panalangin, 
taos- puso akong nanalangin sa “Ama 
ng mga kaawaan at Dios ng buong 
kaaliwan” (II Mga Taga Corinto 1:3). 
Nanalangin ako “nang may matapat 
na puso, na may tunay na layunin, 
na may pananampalataya kay Cristo” 
(Moroni 10:4).

Noong umaga ng araw na iyon, 
nagsabi lang ako ng panalangin, at 
nang muntik na akong mamatay, nana-
langin ako nang buong puso sa Kanya. 
Pinagnilayan ko ang aking buhay batay 
sa pangyayaring iyon. Natuklasan ko 
na sa maraming pagkakataon, ang Ama 
sa Langit ay naging napakamaawain sa 
akin. Maraming aral ang itinuro Niya sa 
akin sa araw na iyon sa Machu Picchu 
at sa Cusco, Peru. Isa sa mga pinaka-
magandang aral ay dapat palagi akong 
magdasal “nang may matapat na puso, 
na may tunay na layunin, na may pana-
nampalataya kay Cristo.”

May isang pangyayari na “nanana-
langin sa isang dako,” ang Panginoong 
Jesucristo at “nang siya’y matapos, ay 
sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang 
mga alagad, Panginoon, turuan mo 
kaming manalangin” (Lucas 11:1). Pag-
katapos ay tinuruan Niya ang Kanyang 
mga disipulo na manalangin. At ngayon 
ay tinuturuan Niya tayo na manala-
ngin gaya ng nakikita natin kapag 
iniisip natin Siya na nananalangin sa 

Getsemani at nagsasabing “Gayon ma’y 
huwag mangyari ang aking kalooban, 
kundi ang iyo” (Lucas 22:42). Kapag 
nananalangin ba kayo, talaga bang 
gusto ninyo na, “huwag mangyari ang 
aking kalooban, kundi ang iyo”?

Inilarawan ni Pablo kung paano 
nanalangin si Jesus “sa mga araw ng 
kaniyang laman,” lalo na noong nasa 
Getsemani Siya: “Naghandog ng mga 
panalangin at mga daing na sumisi-
gaw ng malakas at lumuluha doon sa 
may kapangyarihang makapagligtas 
sa kaniya sa kamatayan, at siya’y dini-
nig dahil sa kaniyang banal na takot” 
(Sa Mga Hebreo 5:7). Kapag kayo ay 
nananalangin, kayo ba ay talagang 
nananalangin o nagsasabi lang ng 
panalangin? Mababaw lamang ba 
ang inyong panalangin?

Si Jesus ay taimtim na nanala-
ngin at  nakipag- usap sa Kanyang 
Ama. “Nangyari nga, . . . na si Jesus 
ay binautismuhan naman, at nang 
nananalangin, ay nabuksan ang langit” 
(Lucas 3:21). Kapag kayo ay nanana-
langin, nararamdaman ba ninyo na 
tila nabuksan ang langit? Kailan ang 
huling pagkakataon na nadama nin-
yong kaylapit ninyo sa langit?

Inihanda ni Jesus ang sarili bago 
gumawa ng mahalagang desisyon nang 
manalangin Siya sa Kanyang Ama.

“Siya’y napasa bundok upang 
manalangin; at sa buong magdamag 
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ay nanatili siya sa pananalangin 
sa Dios.

“At nang araw na, ay tinawag niya 
ang kaniyang mga alagad; at siya’y 
humirang ng labingdalawa sa kanila” 
(Lucas 6:12–13).

Inihahanda ba ninyo ang inyong 
sarili bago gumawa ng mahahalagang 
desisyon sa pamamagitan ng pana-
nalangin sa inyong Ama sa Langit? 
Inihahanda ba ninyo ang inyong sarili 
bago magdasal?

Nang pumunta si Jesus sa lupain 
ng Amerika, tinuruan Niya ang mga 
tao na manalangin. “At sinabi ni Jesus 
sa kanila: Magpatuloy na manalangin; 
gayunpaman, hindi sila tumigil sa 
pananalangin” (3 Nephi 19:26).

Inaanyayahan tayo ni Jesus na 
“manalangin tuwina” (D at T 10:5). 
Alam ni Jesus na pinapakinggan tayo 
ng ating Ama sa Langit at ibinibigay 
ang pinakamainam para sa atin. 
Bakit ayaw natin kung minsan na 
tanggapin ang ibinibigay ng Ama 
sa Langit? Bakit?

Sa sandaling sabihin natin ang, 
“Ama sa Langit,” pakikinggan Niya 
ang mga panalangin natin at inuuna-
wa ang ating mga pangangailangan. 
At ang Kanyang mga mata at tainga 
ay nakatuon na sa inyo. Binabasa 
niya ang ating isipan, at dinarama ang 
ating puso. Wala kayong maitatagong 
anumang bagay sa Kanya. Ngayon, 
ang napakaganda sa bagay na iyan ay 
makikita Niya kayo nang may pagma-
mahal at awa—pagmamahal at awa 
na hindi natin lubos na maunawaan. 
Ngunit ang pagmamahal at awa ay 
nasa Kanya na sa mismong sandaling 
sinabi ninyo ang, “Ama sa Langit.”

Kaya ang pagdarasal ay isang 
napakasagradong sandali. Hindi Siya 
magsasabi ng, “Hindi, hindi kita paki-
kingggan ngayon, dahil pumupunta 
ka lang sa akin kapag may problema 
ka.” Mga tao lang ang nagsasabi niyan. 
Hindi Siya magsasabing, “Naku, napa-
karami ko pang ibang dapat gawin.” 
Mga tao lang ang nagsasabi niyan.

Nawa’y manalangin tayo sa 
paraang itinuro ni Jesus ang aking 
inaasam at dalangin sa pangalan ni 
Jesucristo, amen. ◼

na may pulmonya. Noon lang ako 
nakaramdam ng sobrang panghi-
hina ng loob. Hindi ko alam kung 
paano gumamot ng pulmonya sa 
isang 10- taong gulang. Inisip ko 
kung ano ba ang ginagawa ko roon.

Sa sandaling iyon, inakbayan ako 
ng isa sa mga senior resident. Kinu-
musta niya ako, at sinabi ko ang lahat 
ng alalahanin at takot ko. Nabago ang 
buhay ko dahil sa sinabi niya. Sinabi 
niya kung gaano nila ako ipinagmama-
laki ng lahat ng iba pang mga senior 
resident at naniniwala sila na ako ay 
magiging isang mahusay na doktor. Sa 
madaling salita, nagtiwala siya sa akin 
sa panahon na ako mismo ay walang 
tiwala sa aking sarili.

Tulad ng naranasan ko, madalas na 
nagtatanong ang ating mga miyembro, 
“Sapat ba ang kabutihan ko?” o “Maka-
kapunta ba talaga ako sa kahariang 
selestiyal?” Siyempre, wala naman 
talagang “magiging sapat na karapat- 
dapat.” Wala ni isa sa atin ang “mag-
tatamo” o “magiging karapat- dapat” 

Ni Elder J. Devn Cornish
Ng Pitumpu

Mahal kong mga kapatid, isang 
malaking pagpapala ang 
magkasama- sama tayo ngayon 

para maturuan ng mga tagapaglingkod 
ng Panginoon. Hindi ba’t napakagan-
da na maraming paraan ang Ama sa 
Langit para gabayan at pagpalain tayo? 
Talagang gusto Niya na makabalik tayo 
sa piling Niya.

Dahil sa awa ng Panginoon na 
ipinagkaloob sa akin noong ako ay 
bata pang doktor na katatapos lang sa 
kursong medisina, natanggap ako sa 
pediatric residency training sa isang 
matindihan at napakagandang prog-
ram. Nang makilala ko ang iba pang 
mga intern, pakiramdam ko ay ako 
ang pinakawalang alam at pinakahindi 
handa sa aming lahat. Inisip ko na hin-
di ako makakasabay sa husay ng mga 
kagrupo ko.

Sa ikatlong buwan namin, nakaupo 
ako sa nurse’s station sa ospital isang 
hating- gabi, humihikbi at inaantok 
habang pinipilit kong maisulat ang 
admission order para sa batang lalaki 

Sapat na ba ang 
Kabutihan Ko? Magiging 
Karapat- dapat ba Ako?
Kung kayo ay talagang magsisikap at hindi pangangatwiranan ang 
mali o maghihimagsik—patuloy na magsisisi at sasamo ng biyaya—
tiyak na magiging “sapat ang kabutihan” ninyo.
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sa ating kaligtasan, ngunit natural 
lang na magtanong kung katanggap- 
tanggap tayo sa harapan ng Pangino-
on, na siyang pagkaunawa ko sa mga 
tanong na ito.

Minsan kapag nagsisimba tayo, 
nawawalan tayo ng gana kahit na 
taos- puso tayong hinihikayat na mas 
magpakabuti. Iniisip natin, “Hindi ko 
magagawa ang lahat ng ito” o “Hindi 
ako magiging kasing- husay o kasing- 
buti ng mga taong ito.” Marahil pareho 
tayo ng naramdaman nang gabing 
iyon sa ospital.

Nakikiusap ako, mahal kong mga 
kapatid, na itigil na natin ang pagkum-
para sa ating sarili sa iba. Pinapahira-
pan natin ang ating sarili sa walang 
kabuluhang pakikipagpaligsahan at 
pagkukumpara. Hinuhusgahan natin 
ang ating sarili batay sa mga bagay na 
ginagawa natin o sa mga bagay na wala 
tayo at sa mga opinyon ng iba. Kung 
dapat tayong magkumpara, ikumpara 
natin ang ating sarili kung ano tayo 
noon sa kung ano tayo ngayon—at 
alamin kung ano ang gusto nating 
kahinatnan sa hinaharap. Ang opinyon 
na tanging mahalaga sa atin ay ang 
iniisip sa atin ng ating Ama sa Langit. 
Mangyaring taimtim na itanong sa Kan-
ya kung ano ang iniisip Niya tungkol sa 
atin. Tayo ay itatama niya ngunit hindi 
kailanman kukutyain; ang pangungutya 
ay taktika ni Satanas.

Sasabihin ko ito nang simple at 
malinaw. Ang mga sagot sa mga tanong 
na “Sapat na ba ang kabutihan ko?” at 
“Magiging karapat- dapat ba ako” ay 
“Oo! Sapat ang kabutihan mo” at “Oo, 
magiging karapat- dapat ka hangga’t 
ikaw ay nagsisisi at hindi pinangangat-
wiranan ang pagkakamali mo at hindi 
ka mapanghimagsik.” Ang Diyos ng 
langit ay hindi isang walang- pusong 
referee na naghahanap ng anumang 
dahilan para matanggal tayo sa laro. 
Siya ang ating lubos na mapagmahal na 
Ama, na ang higit na inaasam ay ang 
makabalik sa Kanyang piling ang lahat 
ng Kanyang mga anak at makasama 
Niya bilang mga walang- hanggang 
pamilya. Tunay ngang ibinigay Niya 
ang Kanyang bugtong na Anak, upang 
huwag tayong mapahamak kundi 

magkaroon ng buhay na walang hang-
gan! 1 Nawa’y maniwala kayo, at nawa’y 
umasa at mapanatag kayo sa walang 
hanggang katotohanang iyan. Nais ng 
Ama sa Langit na makamit natin ito! 
Iyan ang Kanyang gawain at Kanyang 
kaluwalhatian.2

Gustung- gusto ko ang paraan ni 
Pangulong Gordon B. Hinckley sa 
pagtuturo ng alituntuning ito. Narinig 
kong sinabi niya sa ilang pagkakataon, 
“Mga kapatid, ang tanging inaasahan sa 
atin ng Panginoon ay magsikap, ngunit 
dapat na totoong magsikap kayo!” 3

Ang “totoong pagsisikap” ay pagga-
wa ng lahat ng makakaya natin, alamin 
kung alin ang dapat nating pagbutihin, 
at magsikap na muli. Sa paulit- ulit na 
paggawa nito, mas mapapalapit tayo sa 
Panginoon; mas madarama natin ang 
Kanyang Espiritu,4 at mas makatatang-
gap tayo ng Kanyang biyaya, o tulong.5

Minsan ay naiisip ko na hindi natin 
nakikita kung gaano katindi ang pag-
nanais ng Panginoon na tulungan tayo. 
Gustung- gusto ko ang sinabi ni Elder 
David A. Bednar:

“Malinaw na nauunawaan ng mara-
mi sa atin na ang Pagbabayad- sala 
ay para sa mga makasalanan. Gayu-
man, hindi ako gaanong nakatitiyak 
na alam at nauunawaan natin na ang 
Pagbabayad- sala ay para din sa mga 
banal. . . .

“. . . Ang Pagbabayad- sala ay tumu-
tulong sa atin upang madaig at maiwa-
san ang masama at gawin ang mabuti 
at maging mabuti. . . .

“‘. . . Sa pamamagitan . . . ng biyaya 
ng Panginoon, ang bawat tao . . . ay 

makatatanggap ng lakas at tulong na 
gumawa nang mabuti na hindi nila 
magagawa sa sariling kakayahan 
lamang nila. . . . Ang biyayang ito ay 
isang kapangyarihang tumutulong ’ 
[Bible Dictionary, “Grace”; idinagdag 
ang pagbibigay- diin] . . . o tulong mula 
sa langit na kailangang- kailangan ng 
bawat isa sa atin upang maging mara-
pat sa kahariang selestiyal.” 6

Ang kailangan lang nating gawin 
upang matanggap ang tulong ng langit 
ay hilingin ito at pagkatapos ay kumilos 
ayon sa mabuting pahiwatig na nata-
tanggap natin.

Ang magandang balita ay na kung 
taos- puso tayong nagsisi, ang mga 
nagawa nating kasalanan ay hindi 
magiging hadlang sa pagtamo natin 
ng kadakilaan. Ito ang sabi sa atin ni 
Moroni tungkol sa mga makasalanan sa 
kanyang panahon, “Ngunit kasindalas 
na sila ay magsisi at humingi ng kapa-
tawaran, nang may tunay na layunin, 
sila ay pinatatawad.” 7

At sinabi mismo ng Panginoon tung-
kol sa makasalanan:

“Kung magtatapat siya ng kanyang 
mga kasalanan sa iyo at sa akin, at 
magsisisi nang taos sa kanyang puso, 
siya ay iyong patatawarin, at akin din 
siyang patatawarin.

“Oo, at kasindalas na magsisisi ang 
aking mga tao ay akin silang patatawa-
rin sa kanilang mga pagkakasala laban 
sa akin” 8

Kung tayo ay tapat na magsisisi, 
totoong patatawarin tayo ng Diyos, 
kahit paulit- ulit pa nating nagawa 
ang isang kasalanan. Tulad ng sabi ni 
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Elder Jeffrey R. Holland: “Gaano man 
karaming pagkakataon ang iniisip 
ninyong lumagpas sa inyo, gaano 
man karaming pagkakamali ang 
inaakala ninyong nagawa ninyo . . . , 
pinatototohanan ko na hindi pa rin 
kayo ganap na napalayo sa pag- ibig 
ng Diyos. [Gaano man kalalalim ang 
pagkakalubog ninyo kayo ay] kayang 
abutin ng walang- hanggang liwanag 
ng Pagbabayad- sala ni Cristo.” 9

Hindi ibig sabihin nito na AYOS 
lang na magkasala. Ang kasalanan 
ay laging may parusa. Ito ay laging 
nakapipinsala at nakapananakit sa 
nagkasala at sa mga yaong naapektu-
han ng kanyang mga kasalanan. At ang 
tunay na pagsisisi ay hindi kailanman 
naging madali.10 Bukod dito, unawain 
sana ninyo na kahit inaalis ng Diyos 
ang pagkabagabag at bakas na iniwan 
ng ating mga kasalanan kapag taos- 
puso tayong magsisisi, maaaring hindi 
Niya kaagad aalisin ang lahat ng mga 
epekto ng ating mga kasalanan. Kung 
minsan ay nananatili ang mga ito sa 
atin habang buhay. At ang pinakama-
samang uri ng kasalanan ay sinadyang 
kasalanan, kung saan sinasabi ng isang 
tao, “Gagawa na ako ng kasalanan nga-
yon sapagkat puwede naman akong 
magsisi pagkatapos.” Naniniwala ako 
na isang matinding pangungutya ito sa 
sakripisyo at pagdurusa ni Jesucristo.

Inihayag mismo ng Panginoon,  
“Sapagkat ako, ang Panginoon ay 

hindi makatitingin sa kasalanan 
nang may pinakamaliit na antas ng 
pagsasaalang- alang.” 11

At sinabi ni Alma, “Masdan, sinasa-
bi ko sa iyo, ang kasamaan ay hindi 
kailanman kaligayahan.” 12

Isang dahilan kung bakit talagang 
totoo ang sinabi ni Alma ay dahil 
kapag paulit- ulit tayong nagkakasala, 
inilalayo natin ang ating sarili sa Espi-
ritu, panghihinaan na tayo ng loob, at 
sa huli ay hindi na magsisisi. Ngunit, 
inuulit ko, dahil sa Pagbabayad- sala ng 
Tagapagligtas, maaari tayong magsisi 
at lubusang mapatawad, kapag taos- 
puso ang ating pagsisisi.

Ang hindi natin dapat gawin ay 
pangatwiranan ang ating kasalanan 
sa halip na pagsisihan. Hindi makatu-
tulong na bigyang- katwiran ang ating 
mga kasalanan sa pagsasabing, “Alam 
ng Diyos na napakahirap nito para 
sa akin, kaya tanggap Niya kung ano 
ako.” Ang ibig sabihin ng “totoong 
pagsisikap” ay patuloy tayong ganap 
na magsumigasig sa pagsunod sa 
pamantayan ng Panginoon, na mali-
naw na inilahad sa mga tanong na 
ibinibigay sa atin para makakuha ng 
temple recommend.

Ang isa pang bagay na tiyak na 
maglalayo sa atin sa langit at maghi-
hiwalay sa atin sa tulong na kailangan 
natin ay ang paghihimagsik. Mula sa 
aklat ni Moises, natutuhan natin na si 
Satanas ay pinalayas sa langit dahil sa 
paghihimagsik.13 Naghihimagsik tayo 
sa tuwing sinasabi natin sa ating puso, 
“Hindi ko kailangan ang Diyos, at hindi 
ko kailangang magsisi.”

Bilang isang intensive care pediatri-
cian, alam ko na kapag hindi sinang- 
ayunan ng isang tao ang panggagamot 
na makapagliligtas ng buhay, maaaring 
maging sanhi ito ng kamatayan. Gayun-
din, kapag naghihimagsik tayo sa 
Diyos, tinatanggihan natin ang tanging 
tulong at pag- asa, na si Jesucristo, na 
magiging sanhi ng kamatayang espi-
rituwal. Walang sinuman sa atin ang 
makagagawa nito sa sarili nating lakas. 
Wala ni isa sa atin ang may “sapat na 
magagawa,” kung wala ang kabutihan 
at awa ni Jesucristo,14 ngunit dahil igi-
nagalang ng Diyos ang ating kalayaang 

pumili, hindi rin tayo maliligtas kung 
hindi tayo magsisikap. Sa ganyang 
paraan nagtutugma ang biyaya at pag-
gawa. Makaaasa tayo kay Cristo dahil 
gusto Niyang tulungan at baguhin tayo. 
Sa katunayan, Siya ay tumutulong na sa 
inyo. Pag- isipan at kilalanin ninyo ang 
pagtulong Niya sa inyong buhay.

Nagpapatotoo ako sa inyo na kung 
kayo ay talagang magsisikap at hindi 
pangangatwiranan ang mali o maghihi-
magsik—patuloy na magsisisi at sasa-
mo ng biyaya, o tulong, ni Cristo—tiyak 
na magiging “sapat ang kabutihan” 
ninyo, ibig sabihin, katanggap- tanggap 
sa Panginoon; magiging karapat- dapat 
kayo sa kahariang selestiyal dahil sa 
pagiging ganap kay Cristo; at mata-
tanggap ninyo ang mga pagpapala at 
kaluwalhatian at galak na nais ng Diyos 
para sa bawat isa sa Kanyang minama-
hal na mga anak—na kabilang kayo 
at ako. Nagpapatotoo ako na buhay 
ang Diyos at nais niyang makabalik 
tayo sa Kanya. Nagpapatotoo ako na 
buhay si Jesus. Sa banal na pangalan 
ni Jesucristo, amen. ◼
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ebanghelyo ni Jesucristo sa mundo, 
isang kaharian na pupuno sa buong 
mundo, “na hindi magigiba kailan man 
. . . [kundi] lalagi magpakailan man.”

Ang bilang ng mga miyembro ng 
Simbahan sa mga huling araw ay 
kaunti lamang, gaya ng ipinropesi-
ya ni Nephi, ngunit hindi magtatagal 
ay makikita sila sa lahat ng dako ng 
mundo, at ang kapangyarihan at mga 
ordenansa ng priesthood ay tatangga-
pin ng lahat ng magnanais sa mga ito, 
at pupunuin ang mundo tulad nang 
ibinadya ni Daniel.5

Noong 1831, natanggap ni Prope-
tang Joseph Smith ang paghahayag 
na ito: “Ang mga susi ng kaharian ng 
Diyos [at ang pagtitipon ng Israel mula 
sa apat na sulok ng mundo] ay ipinag-
katiwala sa tao sa mundo, at mula rito 
ang ebanghelyo ay lalaganap hang-
gang sa mga dulo ng mundo, gaya ng 
batong tinibag mula sa bundok, hindi 
ng mga kamay ay lalaganap, hanggang 
sa mapuno nito ang buong mundo.” 6

Responsibilidad Nating Lahat
Ang pagtitipon ng Israel ay isang 

himala. Ito ay isang parang malaking 
puzzle na ang mga piraso ay mabubuo 
bago ang maluwalhating kaganapan ng 
Ikalawang Pagparito. Tulad ng naka-
kalito para sa atin ang pagbubuo ng 
malaking puzzle, maaaring inisip din 
ng mga Banal noon na parang imposi-
bleng magawa ang utos na ipalaganap 
ang ipinanumbalik na ebanghelyo sa 
buong mundo. Ngunit nagsimula sila, 
nang paisa- isa, gaya ng paisa- isang 
paglalagay ng piraso ng puzzle, hinaha-
nap ang mga tuwid na mga gilid, sini-
sikap na mabuo nang tama ang banal 
na gawaing ito. Unti- unti, ang batong 
tinibag hindi ng mga kamay ay lumaki, 
mula sa daan- daan hanggang naging 
libu- libo, at ngayon ay milyun- milyong 
mga pinagtipanang Banal sa mga 
Huling Araw sa bawat bansa ang idinu-
rugtong ang mga piraso ng puzzle ng 
kagilala- gilalas at kamangha- manghang 
gawaing ito.

Bawat isa sa atin ay isang piraso ng 
puzzle, at bawat isa sa atin ay tumutu-
long na mailagay ang iba pang maha-
halagang piraso. Mahalaga kayo sa 

Si Daniel ay dinala sa harapan ng 
hari. “Maipaaaninaw mo baga sa akin 
ang panaginip na aking nakita, at ang 
kahulugan niyaon?”

Sumagot si Daniel:
“[Ang] mga pantas na tao, mga 

enkantador, mga mahiko [ay hindi masa-
sabi sa iyo ang napanaginipan mo]. . . .

“Nguni’t may isang Dios sa langit na 
[kayang maghayag ng mga bagay na ito 
at Siya ang] [m]agpapaaninaw sa haring 
Nabucodonosor ng mga mangyayari sa 
mga huling araw. . . .

“Ang Dios sa langit,” sabi ni Daniel, 
“[ay maglalagay] ng isang kaharian, 
[isang bato na tinibag hindi ng mga 
kamay, na magiging isang malaking 
bundok na pupuno sa buong mun-
do,] na hindi magigiba kailan man . . . 
[kundi] lalagi magpakailan man.

“. . . Ang panaginip,” sabi ni Daniel, 
“ay tunay at ang pagkapaaninaw niya-
o’y tapat.” 3

Nang maipaliwanag na ang kanyang 
panaginip at naibigay na ang kahulu-
gan nito, mariing sinabi ng hari, “Ang 
inyong Dios ay Dios ng mga dios, at 
Panginoon ng mga hari.” 4

Mula sa mahimalang pagtulong 
ng Diyos kay Daniel ay naipakita ang 
ipinropesiya na panunumbalik ng 

Ni Elder Neil L. Andersen
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Karamihan sa mahalagang gawain 
ng Diyos ay hindi napapansin ng 
karamihan sa mundo. Anim na 

siglo bago isilang si Cristo ay nariyan 
na ang mga tinitingala at bantog na 
sina Confucius sa China at si Buddha sa 
Silangang India, ngunit ang kapangya-
rihan ng priesthood ng Diyos ay na kay 
Daniel, ang propetang bihag noong 
panahon ng pamumuno ng hari ng 
Babilonia na si Nabucodonosor.

Dahil nabagabag ng kanyang pana-
ginip noong gabi, iniutos ni Haring 
Nabucodonosor sa kanyang mga 
mahiko at mga enkantador na sabi-
hin sa kanya ang kanyang panaginip 
at ang kahulugan nito. Siyempre pa, 
hindi nila masabi sa hari ang pana-
ginip, at nangatwiran sila. “Walang 
tao sa ibabaw ng lupa na [magagawa 
iyan, ni walang hari na magtatanong] 
ng ganyang bagay.” 1 Nagalit si Haring 
Nabucodonosor dahil dito at galit na 
iniutos na patayin ang lahat ng kan-
yang tagapayo.

Si Daniel, na isa sa matatalinong tao 
ng hari, ay nanalangin para sa “kaawaan 
[ng] Dios . . . tungkol sa lihim na ito.” 2

Nangyari ang isang himala. Ang 
lihim ng panaginip ng hari ay naihayag 
kay Daniel.

Isang Saksi ng Diyos
Ang payo ko ay huwag na kayong gaanong makonsensiya kung sa 
palagay ninyo ay hindi ninyo nagawang lubos ang pagbabahagi ng 
ebanghelyo. Sa halip ay manalangin na “tumayo bilang [isang] saksi 
ng Diyos.” Mas matinding motibasyon ito kaysa sa makonsensiya.
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dakilang layuning ito. Malinaw na ang 
ating tinatanaw. Nakikita natin ang pag-
papatuloy ng himala at ang paggabay 
ng Panginoon habang pinupunan natin 
ang mga natitirang puwang. Pagkata-
pos, “ang dakilang Jehova ay magsa-
sabing ang gawain ay naganap na,” 7 
at Siya ay magbabalik sa karingalan 
at kaluwalhatian.

Sinabi ni Pangulong Thomas S. 
Monson: “Panahon na para ang mga 
miyembro at missionary ay magsama- 
sama, magtulungan, magsigawa . . . 
upang magdala ng mga kaluluwa sa 
Kanya. . . . Tutulungan Niya tayo sa 
ating mga pagsisikap kung gagawin 
natin nang may pananampalataya ang 
Kanyang gawain.” 8

Ang responsibilidad na itinakda ng 
Diyos na dating nakaatang lamang sa 
mga full- time missionary ay nakaatang 
na sa ating lahat. Gusto nating lahat na 

ibahagi ang ipinanumbalik na ebang-
helyo, at nagpapasalamat na libu- libo 
ang nabibinyagan bawat linggo. Ngunit 
sa kabila ng napakagandang pagpapa-
lang ito, ang malasakit natin sa ating 
mga kapatid at hangaring mapasaya 
ang Diyos ay matinding naghihikayat 
sa atin na ibahagi at patatagin ang 
kaharian ng Diyos sa buong mundo.

Ang Hangganan ng Pagkabagabag 
ng Konsensiya

Bagama’t matindi ang pagnanais 
ninyo na ibahagi ang ebanghelyo, 
maaaring hindi kayo gaanong masaya 
sa resulta ng pagsisikap ninyo noon. 
Maaaring katulad ka ng isang kaibigan 
na nagsabing, “Nakausap ko na ang 
pamilya ko at mga kaibigan tungkol sa 
Simbahan, pero kaunti lang ang nag-
pakita ng interes, at sa tuwing tatanggi 
sila, lalo akong nag- aalangan. Alam ko 

na kailangang may gawin pa ako, pero 
hindi ko ginawa, kaya nakokonsensiya 
talaga ako.”

Tingnan ko kung paano ako 
makakatulong.

Mahalagang makonsensiya tayo 
dahil ipinapaalala sa atin nito na 
may dapat tayong baguhin, pero 
hindi laging nakakatulong ang 
makonsensiya.

Ang nababagabag na konsensiya 
ay parang baterya sa kotseng pinapa-
andar ng gasolina. Maiilawan nito ang 
sasakyan, mapapaandar ang maki-
na, at mapapailaw ang mga head-
light, pero hindi ito ang gasolinang 
magpapaandar sa sasakyan para sa 
mahabang paglalakbay. Ang baterya, 
kung walang kasama, ay hindi sapat. 
Gayundin ang konsensiya.

Ang payo ko ay huwag na kayong 
gaanong makonsensiya kung sa pala-
gay ninyo ay hindi ninyo nagawang 
lubos ang pagbabahagi ng ebanghelyo. 
Sa halip, ipagdasal na mabigyan kayo 
ng mga oportunidad, tulad ng itinuro 
ni Alma, na “tumayo bilang [isang] saksi 
ng Diyos sa lahat ng panahon at sa 
lahat ng bagay, at sa lahat ng lugar . . . 
nang [ang iba] ay matubos ng Diyos, 
at mapabilang sa kanila sa unang 
pagkabuhay na mag- uli, [at] magka-
roon ng buhay na walang hanggan.” 9 
Mas matinding motibasyon ito kaysa 
sa makonsensiya.

Ang maging saksi ng Diyos sa lahat 
ng panahon at sa lahat ng lugar ay 
nagpapakita ng klase ng pamumuhay 
at pananalita natin.

Hayagang ipahayag ang pananam-
palataya ninyo kay Cristo. Kapag may 
pagkakataon, magsalita tungkol sa Kan-
yang buhay, mga turo, at ang walang 
kapantay na handog Niya para sa lahat 
ng tao. Ibahagi ang Kanyang nakaaan-
tig na mga katotohanan mula sa Aklat 
ni Mormon. Ibinigay Niya sa atin ang 
pangakong ito: “Ang bawa’t kumikilala 
sa akin sa harap ng mga tao, ay kikila-
lanin ko . . . sa harap ng aking Ama . . . 
sa langit.” 10 Ipinapangako ko sa inyo 
na kapag madalas at taimtim ninyong 
ipinagdarasal na bigyan kayo ng mga 
pagkakataong “maging saksi ng Diyos,” 
darating ang mga pagkakataong iyon, 

Ang pagtitipon sa Israel ay parang isang malaking puzzle na ang mga piraso ay mabubuo bago 
ang Ikalawang Pagparito. Bawat isa sa atin ay isang piraso ng puzzle, at bawat isa sa atin ay 
tumutulong na mailagay ang iba pang mahahalagang piraso.
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at ang mga naghahanap ng karagda-
gang liwanag at kaalaman ay ilalapit sa 
inyo. Kapag sinunod ninyo ang mga 
espirituwal na pahiwatig, dadalhin ng 
Espiritu Santo ang inyong mga salita 
sa puso ng ibang tao, at balang araw 
kikilalanin kayo ng Tagapagligtas sa 
harap ng Kanyang Ama.

Gawaing Pinagtutulungan
Ang espirituwal na gawaing tulu-

ngan ang isang tao na lumapit sa 
kaharian ng Diyos ay gawaing pinag-
tutulungan. Hingin kaagad ang tulong 
ng mga missionary hangga’t maaari, 
at humingi ng tulong sa Diyos. Ngu-
nit alalahanin, ang tamang oras para 
mapabalik- loob ang isang tao ay hindi 
lubusang nakasalalay sa inyo.11

Si Kamla Persand ay mula sa isla ng 
Mauritius at nag- aaral ng medisina sa 
isang paaralan sa Bordeaux, France, 
nang makilala namin siya noong 
Pebrero, 1991. Ipinagdasal namin ng 
pamilya ko na makapagbahagi kami ng 
ebanghelyo sa isang taong naghahanap 
ng katotohanan, at tinuruan namin siya 
sa aming tahanan. Ako ang nabigyan 
ng pribilehiyong magbinyag sa kanya, 
pero hindi kami ang nakaimpluwensya 
nang malaki sa pagsapi ni Kamla sa 
Simbahan. Ang mga kaibigan, mission-
ary, at pati mga miyembro ng pamil-
ya ay naging “mga saksi ng Diyos” 
sa kanyang bansa, at isang araw sa 
France, nang dumating na ang tamang 
panahon para kay Kamla, nagdesisyon 
siyang magpabinyag. Ngayon, pagkata-
pos ng 25 taon, ang mga pagpapalang 
idinulot ng desisyong iyon ay nakapa-
libot sa kanya, at ang kanyang anak ay 
isa nang missionary sa Madagascar.

Nawa’y huwag ninyong isipin na 
ang pagbabahagi ninyo sa iba ng 
pagmamahal ng Tagapagligtas ay 
parang grado sa paaralan na maaari 
kayong pumasa o bumagsak, depende 
sa magiging tugon ng mga kaibigan 
ninyo sa nararamdaman o sa paanyaya 
ninyo na ipakilala sa kanila ang mga 
missionary.12 Sa ating pananaw bilang 
tao, hindi natin masusukat ang ating 
mga pagsisikap, hindi rin natin mai-
tatakda ang tamang panahon. Kapag 
ibinahagi ninyo sa iba ang pagmamahal 

ng Tagapagligtas, ang grado ninyo ay 
palaging A+.

May mga pamahalaan na nagbaba-
wal sa gawaing misyonero, na naghi-
kayat sa ating mga miyembro na mas 
magpakita ng tapang na “maging mga 
saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at 
sa lahat ng lugar.”

Si Nadezhda na taga- Moscow ay 
madalas na nagbibigay sa iba ng Aklat 
ni Mormon na nakalagay sa kahong 
panregalo na sinasamahan niya ng 
maraming kendi. “Sinasabi ko sa kani-
la,” sabi niya, “iyan ang pinakamatamis 
na regalong maibibigay ko sa kanila.”

Hindi nagtagal matapos mabinya-
gan sa Ukraine, naisip ni Svetlana na 
ibahagi ang ebanghelyo sa isang tao na 
madalas niyang nakikita sa bus. Nang 
bumaba na sa bus ang lalaki, itinanong 
niya, “Gusto mo bang malaman pa ang 
tungkol sa Diyos?” Sumagot ang lalaki 
ng, “Oo.” Tinuruan ng mga missionary 
si Viktor, at siya ay nabinyagan. Sila 
ni Svetlana ay ibinuklod kalaunan sa 
Freiberg Germany Temple.

Maging maingat; ang inyong mga 
pagpapala ay maaaring dumating sa 
mga hindi inaasahang paraan.

Pitong taon na ang nakalipas, naki-
lala namin ni Kathy si Diego Gomez 
at ang kanyang magandang pamilya 
sa Salt Lake City. Kasama namin silang 

dumalo sa isang temple open house 
ngunit magalang na tinanggihan ang 
paanyaya naming alamin pa ang 
tungkol sa Simbahan. Nitong naka-
raang Mayo, nakatanggap ako ng di- 
inaasahang tawag sa telepono mula kay 
Diego. May mga pangyayari sa buhay 
niya na nagtulak sa kanya na lumuhod 
at magdasal. Hinanap niyang mag- isa 
ang mga missionary, nagpaturo sa kani-
la, at handa nang magpabinyag. Noong  
Hunyo 11, bininyagan ko ang aking 
kaibigan at kapwa disipulo na si Diego 
Gomez. Ang kanyang pagbabalik- loob 
ay nangyari sa takdang panahon sa 
tulong at suporta na rin ng maraming 
tao na nagmalasakit sa kanya bilang 
“mga saksi ng Diyos.”

Isang Paanyaya sa mga Kabataan
Sa ating mga kahanga- hangang 

kabataan at mga young adult sa buong 
mundo, magbibigay ako ng natata-
nging paanyaya at hamon na kayo 
ay maging “mga saksi ng Diyos.” Ang 

Ang pagbabalik-loob ni Diego Gomez (itaas, 
hanay sa harapan, pangatlo mula sa kanan) 
at ni Kamla Persand (sa kanan kasama ang 
kanyang pamilya 25 taon matapos siyang 
mabinyagan) ay nangyari sa tulong at suporta 
ng maraming taong nagmalasakit sa kanila 
bilang “mga saksi ng Diyos.” 
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mga nakapaligid sa inyo ay handang 
maturuan ng mga espirituwal na 
bagay. Natatandaan pa ba ninyo ang 
puzzle? Hindi ninyo sisimulan ang 
gawain nang walang kasangkapan, 
may magagamit kayo na teknolohi-
ya at social media. Kailangan namin 
kayo; nais ng Panginoon na lalo pa 
kayong makibahagi sa dakilang layu-
ning ito.

Sinabi ng Tagapagligtas, “Dahil dito 
magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong 
mga alagad ang lahat ng mga bansa, na 
sila’y inyong bautismuhan sa panga-
lan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu 
Santo.” 13

Hindi nagkataon lang na nakatira 
kayo sa Africa; Asia; Europe; Hilaga, 
Gitna, o Timog America; sa Pacific; 
o iba pang lugar sa daigdig ng Diyos, 
dahil ang ebanghelyo ay dapat mai-
parating sa “bawat bansa, lahi, wika, 
at tao.” 14

“Maglalagay ang Dios sa langit ng 
isang kaharian, [isang bato na tinibag 
hindi ng mga kamay, na magiging isang 
malaking bundok na pupuno sa buong 
mundo,] na hindi magigiba kailan man 
. . . [kundi] lalagi magpakailan man.

“. . . Ang panaginip ay tunay, at ang 
pagkapaaninaw niyao’y tapat.” 15

Magtatapos ako sa mga salita mula 
sa Doktrina at mga Tipan: “Manawa-
gan sa Panginoon, upang ang kanyang 
kaharian ay lumaganap sa mundo, 
upang ang mga naninirahan dito ay 
matanggap ito, at maging handa para 

sa mga araw na darating, na kung 
kailan ang Anak ng Tao ay bababa 
mula sa langit, nadaramitan ng liwa-
nag ng kanyang kaluwalhatian, upang 
salubungin ang kaharian ng Diyos . . . 
sa mundo.” 16 Sa pangalan ni Jesucristo, 
amen. ◼
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Ang mga sang- ayon, ipakita lamang.
Sinumang di- sang- ayon ay ipakita 

lamang.
Iminumungkahi na sang- ayunan 

natin ang mga tagapayo sa Unang 
Panguluhan at ang Korum ng Labinda-
lawang Apostol bilang mga propeta, 
tagakita, at tagapaghayag.

Lahat ng sang- ayon, ipakita lamang.
Ang di sang- ayon, kung mayroon 

man, ay ipakita rin.
Iminumungkahing i- release natin 

nang may pasasalamat para sa kanilang 
mahusay na paglilingkod sina Elders 
Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, 
Kent F. Richards, at Francisco J. Viñas 

Inilahad ni Pangulong Henry B. Eyring
Unang Tagapayo sa Unang Panguluhan

Mga kapatid, hiniling ni Pangu-
long Monson na ako ang mag-
lahad sa inyo ng mga pangalan 

ng mga Pangkalahatang Opisyal at 
Area Seventy ng Simbahan para sa 
inyong pagsang- ayon.

Iminumungkahi na sang- ayunan 
natin sina Thomas Spencer Monson 
bilang propeta, tagakita, at tagapag-
hayag at Pangulo ng Ang Simbahan 
ni Jesucristo ng mga Banal sa mga 
Huling Araw; Henry Bennion Eyring 
bilang Unang Tagapayo sa Unang 
Panguluhan; at Dieter Friedrich  
Uchtdorf bilang Pangalawang  
Tagapayo sa Unang Panguluhan.

Ang mga sang- ayon ay ipakita 
lamang.

Ang di- sang- ayon ay ipakita 
lamang.

Iminumungkahi na sang- ayunan 
natin si Russell Marion Nelson bilang 
Pangulo ng Korum ng Labindalawang 
Apostol at ang mga sumusunod bilang 
mga miyembro ng korum na iyon:  
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, 
M. Russell Ballard, Robert D. Hales, 
Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, 
Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, 
Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, 
Gary E. Stevenson, at Dale G. Renlund.

Ang Pagsang- ayon 
sa mga Pinuno ng 
Simbahan

bilang mga General Authority Seventy 
at italaga sila bilang mga emeritus na 
General Authority. Pinasasalamatan 
namin ang paglilingkod ni Elder Per G. 
Malm, na pumanaw noong Hulyo 26, 
2016. Ipinahahayag namin ang aming 
pagmamahal at taos- pusong pakikida-
lamhati kay Sister Malm at sa kanilang 
mga anak at apo.

Ang mga nagnanais na makiisa sa 
amin sa pasasalamat sa mga Kapatid 
na ito sa mahusay nilang paglilingkod, 
mangyaring ipakita.

Iminumungkahing i- release natin 
si Alan R. Walker bilang Area Seven-
ty. Ang mga nais makiisa sa amin sa 
pasasalamat kay Brother Walker para sa 
kanyang paglilingkod, ipakita lamang.

Iminumungkahing sang- ayunan 
natin ang mga sumusunod bilang mga 
Area Seventy: Bhanu K. Hiranandani at 
Sandino Roman.

Lahat ng sang- ayon, ipakita lamang.
Ang mga di- sang- ayon, kung 

mayroon.
Iminumungkahing sang- ayunan 

natin ang iba pang kasalukuyang mga 
General Authority, Area Seventy, at 
General Auxiliary Presidency.

Lahat ng sang- ayon, ipakita lamang.
Ang di sang- ayon, kung mayroon 

man, ay ipakita rin.
Pangulong Monson, naitala na po 

ang pagboto. Inaanyayahan namin 
ang mga tumutol sa alinman sa mga 
iminungkahi na kontakin ang kanilang 
stake president.

Mga kapatid, salamat sa inyong patu-
loy na pananampalataya at panalangin 
para sa mga pinuno ng Simbahan. ◼
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Bulalas ng tatay ko, na isang 
napaka- praktikal at mahinahong tao, 
“Quentin, ang poste ng kuryenteng 
iyan ang pinakamagandang bagay para 
sa akin sa buong rantso!” Pagkatapos 
ay ipinaliwanag niya: “Kapag tiniting-
nan ko ang posteng iyan, natatanto 
ko na, di- tulad noong lumaki ako rito, 
hindi ko na kailangan pang magsa-
lok ng tubig mula sa bukal papunta 
sa bahay para magluto, maghugas ng 
mga kamay, o maligo. Hindi ko na 

Ni Elder Quentin L. Cook
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Ang buhay na walang hanggan 
ang pinakadakilang kaloob ng 
Diyos at ipinagkakaloob ito 

sa mga tao na “[susundin ang] mga 
kautusan [ng Diyos] at magtitiis hang-
gang wakas.” 1 Sa kabilang dako, ang 
buhay na walang hanggan sa piling 
ng ating Ama sa Langit ay ipinagkakait 
sa mga “hindi matatatag sa pagpapa-
totoo kay Jesus.” 2 May mga sagabal 
sa ating katapangan na maaaring 
makahadlang sa pagtatamo natin ng 
buhay na walang hanggan.3 Ang mga 
sagabal ay maaaring kumplikado; 
ipapaliwanag ko.

Maraming taon na ang nakararaan, 
nagtayo ng isang dampa ang tatay ko 
sa isang bahagi ng rantso nila kung 
saan siya lumaki. Ang mga tanawin sa 
kaparangan ay napakagaganda. Nang 
malagyan na ng mga dingding ang 
dampa, bumisita ako. Nagulat ako na 
ang bintana na may magandang tana-
win ay nahaharangan ng isang poste 
ng kuryente na di- kalayuan sa bahay. 
Para sa akin, malaking sagabal ito sa 
napakagandang tanawin.

Sabi ko, “Itay, bakit hinayaan nin-
yong ilagay nila ang poste ng kuryente 
sa tapat mismo ng bintana ninyo?”

Matatag sa 
Pagpapatotoo kay Jesus
Hindi natin maaaring hayaang lituhin at guluhin ng mga batong 
katitisuran o mga sagabal ang ating patotoo sa Ama at sa Anak.

kailangang magsindi ng mga kandila o 
lampara sa gabi para makabasa. Gusto 
kong makita ang poste ng kuryenteng 
iyan sa tapat ng bintana.”

Iba ang pananaw ng tatay ko sa 
posteng iyon kaysa sa akin. Para sa 
kanya ang posteng iyon ay sagisag ng 
maunlad na buhay, ngunit para sa akin 
ay sagabal iyon sa isang napakagan-
dang tanawin. Mas pinahalagahan ni 
Itay ang kuryente, liwanag, at kalinisan 
kaysa sa magandang tanawin. Agad 
kong naunawaan na bagama’t ang pos-
te ay isang sagabal para sa akin, may 
praktikal at simbolikong kahulugan ito 
para sa tatay ko.

Ang isang sagabal ay “isang bala-
kid sa paniniwala o pag- unawa” o 
“isang hadlang sa pag- unlad.” 4 Ang 
ibig sabihin ng matisod sa espirituwal 
ay “magkasala o maligaw ng landas.” 5 
Ang isang batong katitisuran o sagabal 
ay anumang bagay na gumagambala 
sa atin sa pagtatamo ng mabubuting 
mithiin.

Hindi natin maaaring hayaang litu-
hin at guluhin ng mga batong katitisu-
ran o mga sagabal ang ating patotoo 
sa Ama at sa Anak. Huwag nating 
hayaang mangyari sa atin iyan. Kaila-
ngang manatiling dalisay at simple ang 
ating patotoo tungkol sa Kanila tulad 
ng simpleng pagtatanggol ng tatay ko 
sa poste ng kuryente sa rantsong kina-
lakhan niya.

Ano ang ilan sa mga sagabal na 
lumilito at gumugulo sa ating dalisay 
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at simpleng patotoo tungkol sa Ama at 
sa Anak at humahadlang sa pagiging 
matatag natin sa patotoong iyan?

Ang Isang Sagabal ay ang mga 
Pilosopiya ng Tao

Pinahahalagahan natin ang lahat 
ng uri ng kaalaman at naniniwala tayo 
na “ang kaluwalhatian ng Diyos ay 
katalinuhan.” 6 Ngunit alam din natin na 
ang istratehiyang mas gusto ng kaaway 
ay ilayo ang mga tao sa Diyos at itulak 
silang magkasala sa pamamagitan ng 
pagbibigay- diin sa mga pilosopiya ng 
tao kaysa sa Tagapagligtas at sa Kan-
yang mga turo.

Si Apostol Pablo ay isang matibay 
na saksi ni Jesucristo dahil sa isang 
mahimalang karanasan sa Tagapag-
ligtas na nagpabago ng kanyang 
buhay.7 Ang kakaibang nangyari 
kay Pablo ay naghanda sa kanya na 
makipag- ugnayan sa mga tao na iba’t 
iba ang kultura. Gustung- gusto niya 
ang “simpleng kaprangkahan” ng 
mga taga- Tesalonica at ang “magiliw 
na malasakit” ng mga taga- Filipos.8 
Sa simula ay mas nahirapan siyang 
makipag- ugnayan sa matatalino at 
marurunong na Griyego. Sa Athens sa 
Mars’ Hill, tinangka niyang gumamit 
ng pilosopiya at hindi siya tinanggap. 
Sa mga taga- Corinto, ipinasiya niyang 
ituro na lang “ang doktrina ni Cristo na 
ipinako sa krus.” 9 Ganito ang sabi ni 
Apostol Pablo:

“At ang aking pananalita at ang 
aking pangangaral ay hindi sa mga 
salitang panghikayat ng karunungan, 
kundi sa patotoo ng Espiritu at ng 
kapangyarihan:

“Upang ang inyong pananampala-
taya ay huwag masalig sa karunungan 
ng mga tao, kundi sa kapangyarihan 
ng Dios.” 10

Ang ilan sa pinakamagagandang 
tala sa banal na kasulatan tungkol 
sa Tagapagligtas at sa Kanyang mis-
yon ay nakapahayag sa I Mga Taga 
Corinto. Ang isang kabanata—15—
ay napansin ng buong mundo sa mga 
pagtatanghal ng Messiah ni George 
Frideric Handel.11 May malalim na 
doktrina roon tungkol sa Tagapaglig-
tas. Sa ikatlong bahagi ng Messiah, 

na sumunod kaagad sa “Hallelujah 
Chorus,” karamihan sa ginamit na 
mga talata sa banal na kasulatan ay 
nagmula sa I Mga Taga Corinto 15. Sa 
ilan sa mga talatang ito, maganda ang 
paglalarawan ni Pablo sa ilan sa mga 
nagawa ng Tagapagligtas:

“[Sapagka’t] si Cristo nga’y muling 
binuhay sa mga patay, . . . [ang] pangu-
nahing bunga ng nangatutulog.

“. . . Yamang sa pamamagitan ng 
tao’y dumating ang kamatayan, sa 
pamamagitan din naman ng tao’y 
dumating ang pagkabuhay na maguli 
sa mga patay.

“Sapagka’t kung paanong kay Adan 
ang lahat ay nangamamatay, gayon 
din naman kay Cristo ang lahat ay 
bubuhayin. . . .

“Saan naroon, Oh kamatayan, ang 
iyong tibo? Saan naroon, Oh kamata-
yan, ang iyong pagtatagumpay? . . .

“Datapuwa’t salamat sa Dios, na 
nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay 
sa pamamagitan ng ating Panginoong 
Jesucristo.” 12

Alam natin na nagkaroon ng Aposta-
siya dahil na rin sa mas pinahalagahan 
ang mga pilosopiya ng tao kaysa sa 
pangunahin at mahalagang doktrina ni 
Cristo. Sa halip na ituro ang simpleng 
mensahe ng Tagapagligtas, maraming 
malinaw at mahalagang katotohanan 
ang binago o nawala. Katunayan, hini-
ram ng Kristiyanismo ang ilang pilo-
sopikal na tradisyon ng mga Griyego 
upang itulad ang mga paniniwala ng 
mga tao sa kultura sa kanilang paligid. 
Isinulat ng mananalaysay na si Will 
Durant: “Hindi sinira ng Kristiyanismo 
ang paganismo; [hiniram nito ito]. Ang 
isipang Griego, na namamatay na, ay 
nagkaroon ng panibagong buhay.” 13 
Ayon sa kasaysayan, at sa sarili nating 
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panahon, ayaw tanggapin ng ilang tao 
ang ebanghelyo ni Jesucristo dahil, sa 
pananaw nila, kulang ito sa intelektu-
wal na karunungan.

Nang magsimula ang Pagpapa-
numbalik, marami ang nagpahayag na 
sinusunod nila ang mga turo ng Taga-
pagligtas. Itinuring ng maraming bansa 
ang kanilang sarili na Kristiyano sila. 
Ngunit maging sa panahong iyon may 
propesiya na magiging mas mahirap 
ang panahon natin ngayon.

Si Heber C. Kimball ang isa sa 
orihinal na Labindalawang Apostol ng 
dispensasyong ito at Unang Tagapayo 
kay Pangulong Brigham Young. Nagba-
bala siya: “Darating ang panahon na . . . 
mahihirapan tayong makilala kung sino 
ang Banal at sino ang kaaway ng mga 
tao ng Diyos. Sa gayon . . . mag- ingat sa 
matinding pagbistay, sapagkat magka-
karoon ng matinding pagbibistay, at 
maraming babagsak.” Sinabi niya sa huli 
na may “PAGSUBOK na darating.” 14

Sa ating panahon, humina nang hus-
to ang impluwensya ng Kristiyanismo 
sa maraming bansa, pati na sa Estados 
Unidos. Kapag walang paniniwala sa 
relihiyon, walang madaramang pana-
nagutan sa Diyos. Kaya nga, mahirap 
magtatag ng mga pamantayan sa 
pamumuhay na tanggap ng lahat. Ang 
mga pilosopiya na labis na pinahahala-
gahan ay kadalasang magkakasalungat.

Ang malungkot, nangyayari din ito 
sa ilang miyembro ng Simbahan na 
naligaw ng landas at naimpluwensya-
han ng opinyon ng nakararami—na 
karamihan ay malinaw na masama.

Kaugnay ng propesiya ni Heber C. 
Kimball, sinabi ni Elder Neal A. Maxwell  
noong 1982: “Matinding pagbistay 
ang mangyayari dahil sa masasamang 
ugaling hindi pinagsisihan. Ang ilan ay 
susuko sa halip na magtiis hanggang 
wakas. Ang ilan ay malilinlang ng mga 
nag- apostasiya. Gayundin, ang iba ay 
magdaramdam, dahil may sapat na mga 
sagabal sa bawat dispensasyon!” 15

Ang Isa pang Sagabal ay Pagtangging 
Ituring na Kasalanan ang Kasalanan

Ang isa sa kakaiba at nakababali-
sang aspeto ng ating panahon ay na 
maraming taong nagkakasala ngunit 

ayaw ituring itong pagkakasala. Ayaw 
nilang magsisi o ayaw nilang aminin 
na masama ang kanilang ginawa. Kahit 
ang ilan na nagsasabing nananalig sila 
sa Ama at sa Anak ay nagkakamali sa 
paniniwalang hindi dapat magpataw ng 
parusa ang isang mapagmahal na Ama 
sa Langit sa gawaing sumusuway sa 
Kanyang mga kautusan.

Malinaw na ito ang paniniwala ni 
Corianton, ang anak ni Nakababatang 
Alma sa Aklat ni Mormon. Nakaga-
wa siya ng mabigat na kasalanang 
seksuwal at pinayuhan siya ni Alma. 
Mapalad tayo na itinala ng dakilang 
propetang si Alma, na naranasan 
mismo ang “pinakamadilim na kaila-
liman [at] kagila- gilalas na liwanag ng 
Diyos,” 16 ang tagubiling ibinigay niya. 
Sa ika- 39 na kabanata ng Alma, maba-
basa natin kung paano niya pinayuhan 
ang anak niyang ito na magsisi at pag-
katapos ay ipinaliwanag kung paano 
paparito si Cristo upang alisin ang 
kasalanan. Nilinaw niya kay Corianton 
na kailangang magsisi dahil “walang 
maruming bagay ang maaaring mag-
mana ng kaharian ng Diyos.” 17

Ang Alma 42 ay naglalaman ng ilan 
sa napakagandang doktrina tungkol 
sa Pagbabayad- sala sa buong banal 
na kasulatan. Ipinaunawa ni Alma 
kay Corianton na hindi “kawalang- 
katarungan na ang makasalanan 
ay matalaga sa isang kalagayan ng 
kalungkutan.” 18 At itinuro niya na 
simula kay Adan, isang maawaing 
Diyos ang naglaan ng “puwang sa 
pagsisisi” dahil kung walang pagsisisi, 

“ang dakilang plano ng kaligtasan ay 
mabibigo.” 19 Ipinahayag din ni Alma na 
ang plano ng Diyos ay isang “plano ng 
kaligayahan.” 20

Napakalinaw ng mga turo ni Alma: 
“Sapagkat masdan, isinasagawa ng 
katarungan ang lahat ng kanyang 
hinihingi, at inaangkin din ng awa 
ang lahat ng kanya; at sa gayon 
walang maliligtas kundi ang tunay na 
nagsisisi.” 21 Sa pagkaunawa kung ano 
talaga ito, ang maluwalhating mga 
pagpapala ng pagsisisi at pagsunod 
sa mga turo ng Tagapagligtas ay napa-
kahalaga. Makatwiran ang maging 
malinaw, tulad ni Alma kay Corianton, 
tungkol sa mga bunga ng masasamang 
pasiya at hindi pagsisisi. Madalas ipa-
hayag, “Sa malao’t madali ay aanihin 
ng lahat ang mga bunga ng kanilang 
mga pasiya.” 22

Ang napakaganda at selestiyal na 
pagpapala ng Pagbabayad- sala ng 
Tagapagligtas ay na sa pagsisisi, mabu-
bura ang mga kasalanan. Pagkatapos 
magsisi ni Corianton, sinabi ni Alma, 
“Ang mga bagay na ito ay huwag nang 
gumulo pa sa iyo, at hayaan na ang 
iyong mga kasalanan na lamang ang 
bumagabag sa iyo, sa yaong pang-
babagabag na magdadala sa iyo sa 
pagsisisi.” 23

Ang Pagtingin nang Lampas sa  
Tanda ay Isang Sagabal

Tinukoy ng propetang si Jacob 
ang mga sinaunang Judio bilang “mga 
taong matitigas ang leeg [na] hinamak 
ang . . . kalinawan, at pinatay ang mga 
propeta, at naghangad ng mga bagay 
na hindi nila maunawaan. Samakatwid, 
dahil sa kanilang pagkabulag, kung 
aling pagkabulag na ito ay dumating sa 
pamamagitan ng pagtingin nang lam-
pas sa tanda, talagang kinakailangan 
silang bumagsak.” 24

Bagama’t maraming halimbawa ng 
pagtingin nang lampas sa tanda,25 ang 
isang kapansin- pansin sa ating pana-
hon ay ang pagkapanatiko. Ang ibig 
sabihin ng pagkapanatiko sa ebang-
helyo ay kapag mas pinahalagahan 
ng isang tao ang anumang alituntunin 
ng ebanghelyo kaysa iba pang maha-
halaga ring alituntunin na sobra o 
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salungat sa mga turo ng mga pinuno 
ng Simbahan. Ang isang halimbawa 
ay kapag nagtaguyod ang isang tao 
ng mga karagdagan, pagbabago, o 
pagtutuon sa isang bahagi lamang ng 
Word of Wisdom. Ang isa pa ay ang 
sobrang paghahanda para sa katapusan 
ng mundo. Sa dalawang halimbawang 
ito, nahihikayat ang iba na tumanggap 
ng personal na mga interpretasyon 
tungkol dito. “Kapag gagawin natin ang 
isang batas ng kalusugan o anupamang 
alituntunin na maging isang uri ng 
panatismo sa relihiyon, tumitingin tayo 
nang lampas sa tanda.” 26

Tungkol sa mahalagang doktrina, 
ipinahayag ng Panginoon, “Sinuman 
ang magpapahayag ng higit o kulang 
kaysa rito, siya rin ay hindi sa akin.” 27 
Kapag mas pinahalagahan natin ang 
anumang alituntunin sa paraang nagpa-
pabawas sa katapatan natin sa iba pang 
mahahalaga ring alituntunin o suma-
lungat o sumobra tayo sa mga turo ng 
mga pinuno ng Simbahan, tumitingin 
tayo nang lampas sa tanda.

Bukod pa rito, mas pinahahalaga-
han ng ilang miyembro ang mga layu-
nin, na karamihan ay mabubuti, kaysa 
sa pangunahing doktrina ng ebang-
helyo. Mas inuuna nilang isakatuparan 
ang kanilang layunin at pumapangala-
wa lamang dito ang katapatan nila sa 
Tagapagligtas at sa Kanyang mga turo. 
Kung mas inuuna natin ang anumang 
bagay kaysa sa katapatan natin sa 
Tagapagligtas, kung sa mga kilos natin 
ay kinikilala lamang natin Siya bilang 
isa pang guro at hindi bilang banal 
na Anak ng Diyos, sa gayo’y tumiti-
ngin tayo nang lampas sa tanda. Si 
Jesucristo ang tanda!

Nilinaw sa ika- 76 na bahagi ng 
Doktrina at mga Tipan na ang pagi-
ging “matatatag sa pagpapatotoo kay 
Jesus” 28 ang simple at mahalagang 
pagsubok sa pagitan ng mga magma-
mana ng mga pagpapala ng kahariang 
selestiyal at ng mga mapupunta sa 
kahariang terestriyal. Upang maging 
matatag, kailangan nating magtuon sa 
kapangyarihan ni Jesucristo at sa Kan-
yang nagbabayad- salang sakripisyo 
upang mapagtagumpayan ang kama-
tayan at, sa pamamagitan ng pagsisisi, 

malinis tayo mula sa kasalanan, at 
kailangan nating sundin ang doktrina 
ni Cristo.29 Kailangan din natin ang 
liwanag at kaalaman tungkol sa buhay 
at mga turo ng Tagapagligtas na gaga-
bay sa atin sa pagtupad ng tipan, pati 
na sa mga sagradong ordenansa sa 
templo. Dapat tayong maging matatag 
kay Cristo, magpakabusog sa Kanyang 
salita, at magtiis hanggang wakas.30

Katapusan
Kung nais nating maging mata-

tag sa ating pagpapatotoo kay Jesus, 
kailangan nating iwasan ang mga 
sagabal na pumipigil at humahadlang 
sa pagsulong ng maraming mararangal 
na kalalakihan at kababaihan. Pagpa-
siyahan nating maglingkod sa Kanya 
palagi. Habang naghahangad ng kaa-
laman, kailangan nating iwasan ang 
mga pilosopiya ng tao na nagpapahi-
na sa ating katapatan sa Tagapagligtas. 
Kailangan nating ituring na kasala-
nan ang kasalanan at tanggapin ang 
Pagbabayad- sala ng Tagapagligtas sa 
pamamagitan ng pagsisisi. Kailangan 

nating iwasang tumingin nang lampas 
sa tanda at pagtuunan si Jesucristo, na 
ating Tagapagligtas at Manunubos, at 
sundin ang Kanyang doktrina.

Itinuring ng tatay ko na isang paraan 
ang poste para magkaroon ng kuryente, 
liwanag, at masaganang tubig para sa 
pagluluto at paglilinis. Isang tuntungan 
iyon sa pag- unlad ng kanyang buhay.

Sinabi ng isang manunulat na ang 
mga sagabal ay maaaring gawing “mga 
tuntungan tungo sa marangal na pag-
katao at patungo sa Langit.” 31

Para sa atin, ang pagiging matatag 
sa pagpapatotoo natin kay Jesus ay 
isang tuntungan sa pagiging karapat- 
dapat sa biyaya ng Tagapagligtas at 
sa kahariang selestiyal. Jesucristo ang 
tanging pangalan sa silong ng langit 
na makapagliligtas sa atin.32 Lubos 
kong pinatototohanan ang Kanyang 
kabanalan at banal na tungkulin 
sa plano ng Ama. Sa pangalan ni 
Jesucristo, amen. ◼
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talaan na isinalin niya sa pamamagitan 
ng kapangyarihan ng Diyos. Nakita 
mismo ng dalawa sa mga bisita, sina 
Oliver Cowdery at John Whitmer, ang 
sinaunang talaan na nakaukit sa mga 
metal na lamina, at nagpatotoo si 
Whitmer na nahawakan niya mismo 
ang mga laminang ginto. Kalalathala 
pa lang noon ng talaang ito, at dinala 
ni Brother Whitmer ang aklat. Ang 
pangalan ng aklat na ito, siyempre 
pa, ay Aklat ni Mormon.

Ni Elder Gary E. Stevenson
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Mary Elizabeth Rollins
Sa aking isipan, inilalarawan ko 

kayong bagong henerasyon na nano-
nood o nakikinig sa sesyong ito ng 
kumperensya saanmang dako ng mun-
do. May gusto akong ikuwento sa inyo, 
na maaaring maging kapwa halimbawa 
at aral sa inyo. Maipapakita nito sa 
inyo kung paano mas mapapalapit sa 
Panginoon at magkaroon ng dagdag na 
lakas na labanan ang tukso.

Tungkol ito sa isang batang babae, 
na nakatira sa New York, na bago 
nag- tatlong taong gulang ay naulila 
sa ama nang lumubog ang bangkang 
sinasakyan nito sa isang malaking 
lawa. Lumipat sila ng kanyang ina, 
kuya, at nakababatang kapatid sa 
isang lungsod sa ibang estado upang 
makitira sa tito at tita niya. Nang 
makalipat na ang pamilya, dumating 
ang mga missionary at miyembro ng 
isang kaoorganisang relihiyon sa kani-
lang bayan na may dalang magandang 
mensahe tungkol sa Panunumbalik ng 
ebanghelyo. Ibinahagi nila ang isang 
kamangha- manghang kuwento tung-
kol sa isang anghel na naghatid ng 
sinaunang talaan sa isang binatilyong 
nagngangalang Joseph Smith, isang 

Basahin ang Aklat, 
Umasa sa Panginoon
Maituturing ba ninyo ang Aklat ni Mormon na inyong saligang bato, 
na pinagkukunan ninyo ng espirituwal na lakas?



45NOBYEMBRE 2016

Nang marinig ng 12- taong- gulang 
na si Mary na magsalita ang mga 
missionary tungkol sa aklat, gumanda 
ang pakiramdam niya. Kahit makapal 
sa dami ng mga pahina ang Aklat ni 
Mormon, nasabik si Mary na mabasa 
ito. Nang umalis si Brother Whitmer, 
binigyan niya ng isang kopya ng aklat 
si Brother Isaac Morley, na kaibigan ng 
tito ni Mary at isang pinuno sa bagong 
simbahan sa lugar nila.

Isinulat ni Mary kalaunan: “Pumunta 
ako sa bahay ni [Brother Morley] . . . at 
hiniling kong makita ang Aklat; iniabot 
[niya] ito sa akin, [at] nang tingnan 
ko ito, nakadama ako ng matinding 
hangaring basahin ito, kaya hindi ko 
napigilang hilingin sa kanya na paya-
gan akong maiuwi at mabasa ito. . . . 
Sabi niya . . . halos wala na siyang oras 
na basahin mismo ang isang kabanata 
nito, at iilan pa lang sa mga kapatid 
ang nakakita rito, ngunit nakiusap ako 
nang husto, at sa huli’y sinabi niya, ‘iha, 
kung maibabalik mo ang aklat na ito 
bago mag- almusal bukas ng umaga, 
ipapahiram ko ito sa iyo.’”

Patakbong umuwi si Mary at 
gustung- gusto niya ang aklat kaya 
halos magdamag siyang gising sa 
pagbabasa nito. Kinaumagahan, nang 
ibalik niya ang aklat, sinabi ni Brother 
Morley, “siguro wala kang gaanong 
nabasa rito” at “palagay ko wala kang 
masasabi sa akin ni isang salita rito.” 
Tumayo nang tuwid si Mary at binang-
git mula sa alaala ang unang talata sa 
Aklat ni Mormon. Pagkatapos ay iki-
nuwento niya sa kanya ang tungkol sa 
propetang si Nephi. Kalauna’y isinulat 
ni Mary, “Gulat na tinitigan niya ako, 
at sinabing, ‘iha, iuwi mo ang aklat at 
tapusin mong basahin ito, makakapag-
hintay ako.’”

Hindi nagtagal, natapos basahin 
ni Mary ang aklat at siya ang unang 
tao sa kanilang bayan na nakabasa sa 
buong aklat. Alam niyang totoo ito at 
na nagmula ito sa Ama sa Langit. Nang 
basahin niya ang aklat, umasa siya sa 
Panginoon.

Pagkaraan ng isang buwan ay 
may espesyal na bisitang dumating 
sa bahay niya. Ganito ang isinulat 
ni Mary tungkol sa di- malilimutang 

paghaharap nang araw na iyon: “Nang 
makita ako [ni Joseph Smith] seryoso 
niya akong tiningnan. . . . Pagkaraan 
ng isa o dalawang sandali . . . binig-
yan niya ako ng isang magandang 
basbas . . . at ibinigay na lang sa akin 
ang aklat, at bibigyan na lang daw 
niya ng ibang [kopya] si Brother  
Morley. . . . Nadama naming lahat na 
isa siyang tao ng Diyos, dahil nangu-
sap siya nang may kapangyarihan, at 
may awtoridad.”

Ang batang ito, si Mary Elizabeth 
Rollins, ay nakakita ng maraming 
iba pang himala sa kanyang buhay 
at nanatiling malakas ang patotoo sa 
Aklat ni Mormon.1 May espesyal na 
kahulugan sa akin ang kuwentong ito 
dahil kapatid siya ng kalolo- lolohan 
ko. Dahil sa halimbawa ni Mary, pati 
na sa iba pang mga karanasan ko sa 
buhay, nalaman ko na walang pinipi-
ling edad ang paghahanap at pagkaka-
roon ng personal na patotoo tungkol 
sa Aklat ni Mormon.

Ang Saligang Bato ng Inyong Patotoo
May aral kayong mapupulot sa 

kuwento ni Mary. Maaari din nin-
yong madama na mga kabinataan, 
kadalagahan, at bata, ang nadama 
niya. Kapag binasa ninyo ang Aklat ni 
Mormon at nanalangin kayo na may 
layuning malaman kung ito ay totoo, 

matatanggap din ninyo ang impres-
yong natanggap ni Mary. Maaari din 
ninyong matuklasan na kapag tumayo 
kayo at nagpatotoo tungkol sa Aklat 
ni Mormon, madarama rin ninyo 
ang pagpapatibay ng Espiritu Santo. 
Mangungusap ang Espiritu Santo sa 
puso ninyo. Madarama rin ninyo ang 
pagpapatibay na ito ng Espiritu Santo 
kapag narinig ninyong magpatotoo ang 
iba tungkol sa Aklat ni Mormon. Bawat 
isa sa mga espirituwal na patotoong 
ito ay maaaring ihantong ang Aklat ni 
Mormon sa pagiging saligang bato ng 
inyong patotoo.

Ipaliliwanag ko sa inyo. Inilarawan 
ni Propetang Joseph Smith, na nagsalin 
ng Aklat ni Mormon sa pamamagitan 
ng “kaloob at kapangyarihan ng Diyos,” 
ang Aklat ni Mormon bilang “pinaka-
tumpak sa anumang aklat sa mundo, at 
ang saligang bato ng ating relihiyon.” 2

Mula nang unang ilimbag ang Aklat 
ni Mormon noong 1830, mahigit 174 
na milyong kopya na ang nailathala sa 
110 iba’t ibang wika, na nagpapakita 
na ang Aklat ni Mormon pa rin ang 
saligang bato ng ating relihiyon. Pero 
ano ang kahulugan nito para sa bawat 
isa sa inyo?

Sa mga kataga ng arkitektura, ang 
saligang bato ay ang gitnang bato sa 
isang pasukang naka- arko. Ito ang 
batong pangkalso sa pinakasentro at 
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nasa pinakamataas na bahagi ng arko. 
Ito ang pinakamahalaga sa mga bato 
dahil pinananatili nito ang mga gilid ng 
arko sa lugar, kaya hindi ito gumugu-
ho. At ito ang bahagi ng istruktura na 
tumitiyak na ang pasukan sa ilalim nito 
ay maaaring daanan.

Sa mga kataga ng ebanghelyo isang 
kaloob at pagpapala ng Panginoon na 
ang saligang bato ng ating relihiyon ay 
isang bagay na nakikita at nahahawa-
kan at mababasa na katulad ng Aklat 
ni Mormon. Maituturing ba ninyo ang 
Aklat ni Mormon na inyong saligang 
bato, na pinagkukunan ninyo ng espiri-
tuwal na lakas?

Ipinaliwanag ni Pangulong Ezra Taft 
Benson ang mga turong iyon ni Joseph 
Smith. Sabi niya: “May tatlong dahilan 
kung bakit ang Aklat ni Mormon ang 
saligang bato ng ating relihiyon. Ito 
ang saligang bato sa ating patotoo kay 
Cristo. Ito ang saligang bato ng ating 
doktrina. Ito ang saligang bato ng 
patotoo.”

Itinuro pa ni Pangulong Benson: 
“Itinuturo sa atin ng Aklat ni Mormon 
ang katotohanan [at] nagpapatotoo 
. . . tungkol kay Cristo. . . . [Ngunit] 
mayroon pang iba. May kapangyari-
han sa aklat na iyon na magsisimulang 
dumaloy sa inyong buhay sa sandaling 
simulan ninyong dibdibang pag- aralan 

ang aklat. Magkakaroon kayo ng 
karagdagang lakas para labanan ang 
tukso. . . . Magkakaroon kayo ng lakas 
na manatili sa makipot at makitid na 
landas.” 3

Ang Aking Personal na Patotoo
Sa buhay ko naging saligang bato 

ng aking patotoo ang Aklat ni Mormon  
sa maraming taon at sa ilang karanasan 
ko. Ang isang nakaaantig na karana-
san sa pagkakaroon ko ng patotoo ay 
nangyari noong naglilingkod pa ako 
bilang missionary sa una kong area: sa 
Kumamoto, Japan. Kami ng kompan-
yon ko ay nagpo- proselyte noon sa 
mga bahay- bahay. May nakilala akong 
isang lola na magiliw kaming pinapa-
sok sa kanyang tahanan, na tinatawag 
na genkan sa wikang Hapon. Binigyan 
niya kami ng malamig na inumin sa 
mainit na panahong iyon. Hindi pa ako 
nagtatagal sa Japan, at katatapos ko  
pa lang basahin ang Aklat ni Mormon 
at ipinagdarasal kong matiyak kung 
totoo nga ito.

Dahil bago lang ako sa Japan, hindi 
ako gaanong marunong magsalita ng 
wikang Hapon. Katunayan, hindi sigu-
ro gaanong naunawaan ng lolang ito 
ang sinasabi ko. Sinimulan kong turu-
an siya tungkol sa Aklat ni Mormon,  
na ikinukuwento kung paano natang-
gap ni Joseph Smith ang isang sinau-
nang aklat na nakaukit sa mga lamina 
mula sa isang anghel at paano niya ito 
isinalin sa pamamagitan ng kapangya-
rihan ng Diyos.

Nang patotohanan ko sa kanya 
na ang Aklat ni Mormon ay salita ng 
Diyos at isa pang tipan ni Jesucristo, 
nakadama ako ng napakalakas na 
impresyon, na sinabayan ng nag- 
aalab na kapanatagan at kapayapaan 
sa puso ko, na inilarawan sa banal 
na kasulatan na “ang iyong dibdib 
ay mag- aalab.” 4 Muling pinagtibay sa 
akin ng damdaming ito sa nakaaantig 
na paraan na ang Aklat ni Mormon 
ay totoong salita ng Diyos. Sa oras na 
iyon, napakatindi ng naramdaman ko 
at napaluha ako habang kausap ko 
ang lolang Hapones na iyon. Hindi 
ko na nalimutan pa ang espesyal na 
pakiramdam nang araw na iyon.

Ang Inyong Personal na Patotoo
Bawat isa sa inyo ay magkakaroon 

din ng personal na patotoo tungkol sa 
aklat na ito! Alam ba ninyo na ang Aklat 
ni Mormon ay isinulat para sa inyo—at 
para sa inyong panahon? Ang aklat na 
ito ay isa sa mga pagpapala ng mabu-
hay sa tinatawag nating dispensasyon 
ng kaganapan ng mga panahon. Baga-
ma’t ang Aklat ni Mormon ay isinulat ng 
inspiradong sinaunang mga awtor—na 
karamihan ay mga propeta—sila at 
ang mga tao sa kanilang panahon 
ay hindi nagkaroon ng buong aklat 
na ito. Ngayo’y abot- kamay na ninyo 
ang sagradong talaang pinakaingatan, 
tinanggap, at pinangalagaan ng mga 
propeta, saserdote, at hari! Pribilehiyo 
ninyong mahawakan ang buong Aklat 
ni Mormon. Ang nakakatuwa, nakita ng 
isa sa mga propeta sa Aklat ni Mormon, 
si Moroni, ang ating panahon—ang 
inyong panahon. Nakita pa nga niya 
kayo, sa pangitain, daan- daang taon na 
ang nakararaan! Isinulat ni Moroni:

“Masdan, ipinakita sa akin ng 
Panginoon ang mga dakila at kagila- 
gilalas na bagay hinggil sa . . . araw na 
yaon kung kailan ang mga bagay na 
ito,” ibig sabihi’y ang Aklat ni Mormon, 
“ay mangyayari sa inyo.

“Masdan, ako ay nangungusap sa 
inyo na parang kayo ay naririto, gayon 
pa man kayo ay wala rito. Ngunit 
masdan, ipinakita kayo sa akin ni 
Jesucristo, at nalalaman ko ang inyong 
mga ginagawa.” 5

Para maging saligang bato ng 
inyong patotoo ang Aklat ni Mormon, 
narito ang hamon ko sa inyo. Kamaka-
ilan ay nalaman ko na maraming kaba-
taang nag- uukol ng halos 7 oras kada 
araw na nakatingin sa TV, computer, 
at smartphone screen.6 Nasasaisip ito, 
maaari bang gumawa kayo ng munting 
pagbabago? Maaari bang palitan ninyo 
ang ilang oras ng araw- araw na pag-
tingin ninyo sa screen—lalo na iyong 
nakalaan sa social media, internet, 
video game, o telebisyon—ng pagba-
basa ng Aklat ni Mormon? Kung tama 
ang mga pag- aaral na sinangguni ko, 
madali kayong makapaglalaan ng oras 
sa araw- araw na pag- aaral ng Aklat ni 
Mormon kahit 10 minuto lang sa isang IS
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Ang Aklat ni Mormon, tulad ng isang saligang-
bato sa pasukan na hugis arko, ay maaaring 
maging saligang-bato ng ating patotoo.
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araw. At makapag- aaral kayo sa para-
ang masisiyahan kayo rito at mauuna-
waan ninyo ito—sa electronic device 
man ninyo o sa aklat. Kamakailan ay 
nagbabala si Pangulong Russell M. 
Nelson, “Huwag nating gawing parang 
mabigat na tungkulin ang pagbabasa 
ng Aklat ni Mormon, na para itong 
mabilis na paglunok ng mapait na 
gamot na ipinaiinom sa atin.” 7

Para sa ilan sa inyong mga bata, 
mababasa ninyo ito na kasama ang 
inyong magulang, lolo o lola, o isang 
mahal sa buhay. Kung mahirapan 
kayong basahin ang isang kabanata, 
talata, o bahagi na magiging dahilan 
para itigil ninyo ang pagbabasa, lakta-
wan ito at basahin ang sumunod na mga 
kabanata. Nakikinita ko na tutularan 
ninyo ang halimbawa ni Mary. Nakikinita 
ko na masaya kayong maglalaan ng oras 
at maghahanap ng tahimik na lugar para 
basahin ang Aklat ni Mormon. Nakikinita 
ko na mahahanap ninyo ang mga sagot, 
madarama ninyo ang patnubay, at mag-
kakaroon kayo ng sariling patotoo tung-
kol sa Aklat ni Mormon at kay Jesucristo. 
Kapag binasa ninyo ang aklat, aasa kayo 
sa Panginoon.

Mababasa ninyo ang mga talata sa 
natatanging aklat na ito at makakabasa 
kayo tungkol sa inyong pinakamama-
hal na Tagapagligtas, ang Panginoong 
Jesucristo, sa halos lahat ng pahina. 
Tinatayang isang beses Siyang tinawag 
sa iba pang titulo kada 1.7 talata.8 Si 
Cristo mismo ay nagpatotoo sa kato-
tohanan ng aklat na ito sa mga huling 
araw na ito, na sinasabing, “Yayamang 
ang inyong Panginoon at inyong Diyos 
ay buhay ito ay totoo.” 9

Nagpapasalamat ako sa paanyaya at 
pangakong ibinigay ng Panginoon sa 
pamamagitan ng propetang si Moroni sa 
bawat isa sa inyo—at sa lahat ng nagba-
basa ng Aklat ni Mormon. Magtatapos 
ako sa pagbasa sa paanyaya at panga-
kong ito at idaragdag ko ang aking 
patotoo: “At kapag inyong matanggap 
ang mga bagay na ito [ang Aklat ni  
Mormon], ipinapayo ko sa inyo na 
itanong ninyo sa Diyos, ang Amang 
Walang Hanggan, sa pangalan ni Cristo, 
kung ang mga bagay na ito ay hindi 
totoo; at kung kayo ay magtatanong 

nang may matapat na puso, na may 
tunay na layunin, na may pananampa-
lataya kay Cristo, kanyang ipaaalam ang 
katotohanan nito sa inyo, sa pamama-
gitan ng kapangyarihan ng Espiritu 
Santo.” 10

Pinatototohanan ko ang Panunum-
balik ng ebanghelyo sa mga huling 
araw na ito at ang Aklat ni Mormon 
bilang nahahawakang katibayan ng 
Panunumbalik na iyan. Kung paano 
nahikayat ng mga salita ng aklat na ito 
ang isang 12- taong- gulang na batang 
babae na tanggapin ang ipinanum-
balik na Simbahan ni Jesucristo halos 
dalawang siglo na ang nakararaan, ang 
mga katotohanang matatagpuan ninyo 
roon ay magpapasigla at magbibigay- 
inspirasyon sa inyo sa gayon ding 
paraan. Palalakasin nito ang inyong 
pananampalataya, pupuspusin ng liwa-
nag ang inyong kaluluwa, at ihahanda 
kayo para sa isang hinaharap na halos 
hindi ninyo kayang unawain.

Sa mga pahina ng aklat, matutuk-
lasan ninyo ang walang- hanggang 
pagmamahal at di- maarok na biyaya 
ng Diyos. Kapag sinikap ninyong 

sundin ang mga turong matatagpuan 
ninyo roon, madaragdagan ang inyong 
kagalakan, lalawak ang inyong pang- 
unawa, at makikita ninyo ang mga 
sagot na hinahanap ninyo sa maraming 
hamon sa buhay. Kapag binasa ninyo 
ang aklat, aasa kayo sa Panginoon. Ang 
Aklat ni Mormon ang inihayag na salita 
ng Diyos. Pinatototohanan ko ito, nang 
buong puso at kaluluwa, sa pangalan 
ni Jesucristo, amen. ◼
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pagpapabinyag para sa kapatawa-
ran ng mga kasalanan, pagtanggap 
sa Espiritu Santo, at pagpapatuloy sa 
pagsunod.9

Lagi tayong iibigin ng Diyos, ngunit 
hindi Niya tayo maililigtas sa ating mga 
kasalanan.10 Alalahanin ang sinabi ni 
Amulek kay Zisrom na hindi ililigtas ng 
Tagapagligtas ang Kanyang mga tao sa 
kanilang mga kasalanan kundi mula sa 
kanilang mga kasalanan,11 dahil marumi 
tayo sa kasalanan at “walang maruming 
bagay ang magmamana ng kaharian 
ng langit” 12 o mananahan sa piling ng 
Diyos. “At may kapangyarihan [si Cristo] 
na ibinigay sa kanya ng Ama upang 
tubusin [ang Kanyang mga tao] mula sa 
kanilang mga kasalanan dahil sa pagsi-
sisi; kaya nga, isinugo niya ang kanyang 
mga anghel upang ihayag ang masa-
yang balita na mga itinakda ng pagsisisi, 
na nagbibigay- daan sa kapangyarihan 
ng Manunubos, tungo sa kaligtasan ng 
kanilang mga kaluluwa.” 13

Mula sa Aklat ni Mormon nalaman 
natin na ang layon ng pagdurusa ni 
Cristo—ang pinakasukdulang pagpapa-
kita ng Kanyang pag- ibig—ay “madala 
ang mga sisidlan ng awa, na nangingi-
babaw sa katarungan, at nagbibigay ng 
daan sa mga tao upang sila ay mag-
karoon ng pananampalataya tungo sa 
pagsisisi.

“At sa gayon mabibigyang- kasiyahan 
ng awa ang hinihingi ng katarungan, at 

kundisyon, o hindi tayo pagagawin ng 
Diyos ng anuman dahil ang Kanyang 
pag- ibig ay walang kundisyon, o lahat 
ay maliligtas sa kaharian ng Diyos sa 
langit dahil ang pag- ibig ng Diyos ay 
walang kundisyon. Ang pag- ibig ng 
Diyos ay walang hanggan at mananatili 
magpakailanman, ngunit ang kahulu-
gan nito para sa bawat isa sa atin ay 
depende sa kung paano tayo tumutu-
gon sa Kanyang pag- ibig.

Sabi ni Jesus:
“Kung paanong inibig ako ng Ama, 

ay gayon din naman iniibig ko kayo: 
magsipanatili kayo sa aking pagibig.

“Kung tinutupad ninyo ang aking 
mga utos, ay magsisipanahan kayo sa 
aking pagibig; gaya ng aking pagtupad 
sa mga utos ng aking Ama, at ako’y 
nananatili sa kaniyang pagibig.” 7

Ang ibig sabihin ng “magsipana-
tili” o “magsipanahan sa” pag- ibig 
ng Tagapagligtas ay tanggapin ang 
Kanyang biyaya at maging ganap sa 
pamamagitan nito.8 Upang matanggap 
ang Kanyang biyaya, kailangan tayong 
manampalataya kay Jesucristo at sumu-
nod sa Kanyang mga utos, kabilang na 
ang pagsisisi sa ating mga kasalanan, 

Ni Elder D. Todd Christofferson
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Sinasabi sa atin sa Biblia na “ang 
Dios ay pag- ibig.” 1 Siya ang sakdal 
na huwaran ng pag- ibig, at lubos 

tayong umaasa sa katapatan ng pag- 
ibig na iyan para sa lahat ng tao. Sabi 
nga ni Pangulong Thomas S. Monson: 
“Ang pag- ibig ng Diyos ay nariyan para 
sa inyo marapat man kayong mahalin 
o hindi. Basta nariyan lang ito palagi.” 2

Maraming paraan ng paglalarawan 
at pagtalakay sa banal na pag- ibig. Ang 
isa sa mga katagang madalas nating 
marinig ngayon ay “walang kundisyon”  
ang pag- ibig ng Diyos. Bagama’t sa 
isang banda ay totoo iyan, ang kata-
gang walang kundisyon ay hindi 
makikita sa banal na kasulatan. Bagkus, 
ang Kanyang pag- ibig ay inilarawan 
sa banal na kasulatan bilang “dakila at 
kahanga- hangang pag- ibig,” 3 “ganap na 
pag- ibig,” 4 “mapagtubos na pag- ibig,” 5 
at “walang hanggang pag- ibig.” 6 Mas 
mabubuting kataga ang mga ito dahil 
ang salitang walang kundisyon ay maa-
aring maghatid ng mga maling ideya 
tungkol sa banal na pag- ibig, tulad ng, 
pinalalampas at binibigyang- katwiran 
ng Diyos ang anumang ginagawa natin 
dahil ang Kanyang pag- ibig ay walang 

“Magsipanahan sa 
Aking Pag- ibig”
Ang pag- ibig ng Diyos ay walang hanggan at mananatili 
magpakailanman, ngunit ang kahulugan nito para sa bawat isa sa 
atin ay depende sa kung paano tayo tumutugon sa Kanyang pag- ibig.
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yayakapin sila ng mga bisig ng kaligta-
san, samantalang siya na hindi magka-
karoon ng pananampalataya tungo sa 
pagsisisi ay nakalantad sa buong batas 
na hinihingi ng katarungan; anupa’t siya 
lamang na may pananampalataya tungo 
sa pagsisisi ang madadala sa dakila at 
walang hanggang plano ng pagtubos.” 14

Ang pagsisisi, kung gayon, ay 
kaloob Niya sa atin, na binayaran nang 
napakamahal.

Sasabihin ng ilan na pinagpapala 
ng Diyos ang lahat ng tao nang walang 
pagtatangi—na binabanggit, halim-
bawa, ang sinabi ni Jesus sa Sermon 
sa Bundok: “Pinasisikat [ng Diyos 
ang] kanyang araw sa masasama at 
sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga 
ganap at sa mga hindi ganap.” 15 Tama, 
ibinubuhos nga ng Diyos sa lahat ng 
Kanyang anak ang lahat ng pagpapa-
lang maibibigay Niya—lahat ng pagpa-
palang tutulutan ng pag- ibig at batas at 
katarungan at awa. At iniutos Niya sa 
atin na maging bukas- palad din tayo:

“Sinasabi ko sa inyo, Ibigin ninyo 
ang inyong mga kaaway, [pagpalain 
ang sa inyo’y sumusumpa, gawan ng 
mabuti ang napopoot sa inyo,] at [ipag-
dasal] ninyo ang sa inyo’y [nanlalait at] 
nagsisiusig;

“Upang kayo’y maging mga anak ng 
inyong Ama na nasa langit.” 16

Gayon pa man, ang mas dakilang 
mga pagpapala ng Diyos ay naka-
batay sa pagsunod. Ipinaliwanag ni 
Pangulong Russell M. Nelson: “Ang 
napakagandang handog na pag- ibig 
ng Diyos—kasama na ang buhay na 
walang hanggan—ay kinabibilangan 
ng mga pagpapala na kinakailangang 
maging karapat- dapat tayo, at hindi 
mga karapatang aasahan nating basta 
na lamang matanggap. Hindi maaaring 
baluktutin ng mga makasalanan ang 
Kanyang kalooban upang umayon sa 
kanila at atasan Siyang pagpalain sila 
sa kanilang kasalanan [tingnan sa Alma 
11:37]. Kung ninanais nila na makibaha-
gi sa bawat biyaya sa Kanyang magan-
dang handog, dapat silang magsisi.” 17

Bukod pa sa napapawalang- sala 
at nagiging walang bahid- dungis ang 
taong nagsisisi sa pangakong siya ay 
“dadakilain sa huling araw,” 18 may 

pangalawang mahalagang aspeto ng 
pagtahan sa pag- ibig ng Diyos. Sa pag-
tahan sa Kanyang pag- ibig, makakam-
tan natin ang ating buong potensyal, na 
maging katulad Niya.19 Sabi ni Pangu-
long Dieter F. Uchtdorf: “Ang biyaya ng 
Diyos ay hindi basta- basta ipanunum-
balik sa atin ang ating dating kawalang- 
malay. . . . Ang Kanyang layunin ay mas 
matayog pa riyan: Nais Niyang maging 
katulad Niya ang Kanyang mga anak.” 20

Ang ibig sabihin ng manahan sa 
pag- ibig ng Diyos sa aspetong ito ay 
lubos na pagsunod sa Kanyang kaloo-
ban. Ibig sabihin nito ay tanggapin ang 
Kanyang pagwawasto kapag kailangan, 
“sapagka’t pinarurusahan ng Pangino-
on ang kaniyang iniibig.” 21 Ibig sabihin 
nito ay ibigin at paglingkuran ang isa’t 
isa tulad ng pag- ibig at paglilingkod 
sa atin ni Jesus.22 Ibig sabihin nito ay 
matutong “[sumunod] sa batas ng isang 
kahariang selestiyal” upang tayo ay 
“[makatahan] sa isang kaluwalhatiang 
selestiyal.” 23 Para matulungan Niya 
tayong maabot ang ating potensyal, 
sumasamo sa atin ang ating Ama sa 
Langit na bigyang- daan “ang panghihi-
kayat ng Banal na Espiritu, at hubarin 
ang likas na tao at maging banal sa 
pamamagitan ng pagbabayad- sala ni 
Cristo, ang Panginoon, at maging tulad 
ng isang bata, masunurin, maamo, 
mapagpakumbaba, mapagtiis, puno 
ng pag- ibig, nakahandang pasakop sa 
lahat ng bagay na nakita ng Panginoon 
na angkop na ipabata sa kanya, maging 

katulad ng isang batang napasasakop 
sa kanyang ama.” 24

Sabi ni Elder Dallin H. Oaks: “Ang 
Huling Paghuhukom ay hindi lamang 
pagsusuri ng lahat- lahat ng mabubuti at 
masasamang gawa—na ginawa natin. 
[Ito ay] isang pagkilala sa huling epekto 
ng mga pag- iisip at gawa natin—kung 
ano ang kinahinatnan natin.” 25

Ang kuwento tungkol kay Helen 
Keller ay parang isang talinghaga na 
naglalarawan kung paano mababago 
ng banal na pag- ibig ang isang taong 
handang magbago. Si Helen ay isini-
lang sa estado ng Alabama sa Estados 
Unidos noong 1880. Noong siya ay 19 
na buwan pa lang, isang sakit na di- 
maipaliwanag ang dumapo sa kanya na 
naging dahilan ng kanyang pagkabingi 
at pagkabulag. Napakatalino niya pero 
naging bugnutin sa pagsisikap niyang 
maunawaan at makita ang nasa paligid 
niya. Nang maramdaman ni Helen ang 
gumagalaw na mga labi ng mga miyem-
bro ng kanyang pamilya at malaman 
niya na ginagamit nila ang kanilang 
bibig para makapagsalita, “nagwala siya 
[dahil] hindi siya makasali sa usapan.” 26 
Noong anim na taon si Helen, tumin-
di nang husto ang pangangailangan 
niyang makapagsalita at ang kanyang 
pagkabugnot kaya’t “araw- araw, at kung 
minsa’y oras- oras siyang nagwawala.” 27

Kumuha ng guro ang mga magu-
lang ni Helen para sa kanilang anak, 
isang babaeng nagngangalang Anne 
Sullivan. Tulad ni Jesucristo na 
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nakauunawa sa ating mga kahinaan,28  
nilabanan ni Anne Sullivan ang sarili 
niyang matitinding paghihirap at 
inunawa ang mga kahinaan ni Helen. 
Sa edad na lima, dinapuan ng sakit si 
Anne na nagsanhi ng matinding pinsa-
la sa kanyang cornea at halos ikabulag 
niya ito. Nang walong taon na si Anne, 
pumanaw ang kanyang ina; sila ng 
kanyang nakababatang kapatid na si 
Jimmie ay iniwan ng kanilang ama; at 
ipinadala sila sa isang “bahay para sa 
mga maralita,” kung saan napakahirap 
ng kalagayan kaya namatay si Jimmie 
makalipas lang ang tatlong buwan. Sa 
sariling masidhing pagsisikap, nakapa-
sok si Anne sa Perkins School for the 
Blind na para rin sa mga may kapansa-
nan sa mata, kung saan nagtapos siya 
nang may karangalan. Luminaw ang 
kanyang paningin matapos maopera-
han sa mata kaya nakabasa na siya ng 
nakalimbag na materyal. Nang konta-
kin ng ama ni Helen Keller ang Perkins 
School para maghanap ng isang taong 
magiging guro ng kanyang anak, si 
Anne Sullivan ang napili.29

Hindi iyon magandang karanasan 
sa simula. “Hinampas, kinurot, at 
sinipa [ni Helen] ang kanyang guro at 
binungi ang isang ngipin nito. Sa huli 
ay nadisiplina [ni Anne si Helen] nang 
lumipat sila sa isang maliit na kubo sa 
lupain ng mga Keller. Sa pagtitiyaga 
at pagiging matatag, nakuha rin niya 
sa wakas ang pagmamahal at tiwala 
ng bata.” 30 Gayundin, kapag nagtiwa-
la tayo sa halip na sumuway sa ating 
banal na Guro, matuturuan at matutu-
lungan Niya tayong magbago.31

Para matulungan si Helen na matuto 
ng mga salita, binabaybay ni Anne ang 
pangalan ng mga pamilyar na bagay 
gamit ang kanyang daliri sa palad ni 
Helen. “Gustung- gusto [ni Helen] itong 
‘laro sa daliri,’ ngunit hindi niya ito nau-
nawaan hanggang sa sumapit ang san-
dali na binaybay [ni Anne] ang salitang 
‘t- u- b- i- g’ habang binobombahan niya 
ng tubig ang kamay [ni Helen]. Isinulat 
[ni Helen] kalaunan:

“‘Bigla akong nagkaroon ng kama-
layan sa isang bagay na tila nalimu-
tan ko na . . . at nahayag sa akin ang 
kaalaman tungkol sa wika. Sa gayo’y 

naunawaan ko na ang “t- u- b- i- g” ay 
isang bagay na malamig na umaagos sa 
kamay ko. Ang makabuluhang salitang 
iyon ay gumising sa aking kaluluwa, 
binigyan ito ng liwanag, pag- asa, kaga-
lakan, at pinalaya ito! . . . Lahat ay may 
pangalan, at bawat pangalan ay naging 
bagong ideya sa aking isipan. Pagbalik 
namin sa bahay[,] lahat ng bagay . . . na 
hinipo ko ay tila puno ng buhay.’” 32

Nang dalaga na si Helen Keller, 
nakilala siya sa kanyang pagmamahal 
sa wika, kahusayan bilang manunulat, 
at galing sa pagsasalita sa publiko.

Sa isang pelikulang naglalarawan sa 
buhay ni Helen Keller, ipinakita na natu-
wa ang kanyang mga magulang sa gina-
wa ni Anne Sullivan nang bumait ang 
bugnutin nilang anak kaya magalang 
nang nauupo si Helen sa hapag- kainan, 
kumakain nang maayos, at itinutupi ang 
kanyang napkin pagkatapos kumain. 
Ngunit alam ni Anne na napakarami 
pang kayang gawin si Helen at mayroon 
siyang mahalagang maiaambag.33 Mag-
kagayunman, maaaring medyo kuntento 
na tayo sa nagawa natin sa ating buhay 
at iniisip na ganito talaga tayo, samanta-
lang nauunawaan ng ating Tagapagligtas 
ang isang dakilang potensyal na nakikita 
lamang natin nang “malabo . . . sa isang 
salamin.” 34 Bawat isa sa atin ay maaaring 
makadama ng matinding kagalakan sa 
banal na potensyal na nasa ating kaloo-
ban, tulad ng galak na nadama ni Helen 
Keller nang magkaroon ng kahulugan 
ang mga salita, na nagbigay ng liwanag 
sa kanyang kaluluwa at nagpalaya rito. 
Bawat isa sa atin ay maaaring umibig 
at maglingkod sa Diyos at mabigyan 
ng lakas na tulungan ang ating kapwa. 
“Gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na 
hindi nakita ng mata, at ni narinig ng 
tainga, ni hindi pumasok sa puso ng 
tao, anomang mga bagay na inihanda 
ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa 
kaniya.” 35

Isipin natin ang dinanas ng Diyos 
dahil sa pag- ibig Niya sa atin. Inihayag 
ni Jesus na para mabayaran ang ating 
mga kasalanan at matubos tayo mula 
sa kamatayan, kapwa sa pisikal at sa 
espirituwal, ang Kanyang pagdurusa 
ay naging dahilan upang ang Kan-
yang sarili, “maging ang Diyos, ang 

pinakamakapangyarihan sa lahat, na 
manginig dahil sa sakit, at labasan ng 
dugo sa bawat pinakamaliit na butas 
ng balat, at magdusa kapwa sa kata-
wan at sa espiritu—nagnais na kung 
maaari ay hindi [Niya] lagukin ang 
mapait na saro at manliit.” 36 Ang Kan-
yang pagdurusa sa Getsemani at sa 
krus ay mas matindi kaysa makakaya 
ng sinumang mortal.37 Gayunpaman, 
dahil sa pag- ibig Niya sa Kanyang 
Ama at sa atin, nagtiis Siya, at dahil 
dito, mabibigyan Niya tayo kapwa ng 
imortalidad at ng buhay na walang 
hanggan.

Lubhang makahulugan na ang “dugo 
[ay lumabas] sa bawat pinakamaliit na 
butas ng balat” 38 nang magdusa ang 
Tagapagligtas sa Getsemani, ang lugar 
ng pisaan ng mga olibo. Para magka-
roon ng langis ng olibo sa panahon 
ng Tagapagligtas, pinagugulungan 
muna ng malaking bato ang mga olibo 
para mapisa. Ang “napisang” olibo ay 
inilalagay sa malalambot na hinabing 
basket, na pinagpatung- patong. Ang 
bigat nito ang nagpipiga ng unang katas 
ng pinakapurong langis. Pagkatapos 
ay dinadaganan pa ng malaking kahoy 
o troso ang patung- patong na basket 
para magpiga ng mas maraming langis. 
Sa huli, para mapiga ang pinakahuling 
katas, pinapatungan ng mga bato ang 
isang dulo ng kahoy para lalo pa itong 
makapagpiga.39 At tama, kasing- pula ng 
dugo ang unang langis na napiga.

Naiisip ko ang salaysay ni Mateo 
tungkol sa pagpasok ng Tagapaglig-
tas sa Getsemani noong mahalagang 
gabing iyon—na Siya ay “nagsimu-
lang [m]amanglaw at [m]anglumong 
totoo. . . .

“At lumakad siya sa dako pa roon, 
at siya’y nagpatirapa, at nanalangin, na 
nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, 
ay lumampas sa akin ang sarong ito: 
gayon ma’y huwag ang ayon sa ibig ko, 
kundi ang ayon sa ibig mo.” 40

Pagkatapos, naisip ko na nang 
tumindi pa ang pagdurusa, nagsuma-
mo Siya sa ikalawang pagkakataon 
na lumampas ito at, sa huli, marahil 
ay sa pinakasukdulan ng Kanyang 
pagdurusa, sa ikatlong pagkakataon. 
Tiniis Niya ang pagdurusa hanggang sa 
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lubos na matugunan ang hinihingi ng 
katarungan.41 Ginawa Niya ito upang 
matubos tayo.

Katangi- tanging kaloob ang banal na 
pag- ibig! Puspos ng pag- ibig na iyon, 
nagtanong si Jesus, “Hindi pa ba kayo 
ngayon magbabalik sa akin, at magsisisi 
sa inyong mga kasalanan, at magbalik- 
loob, upang mapagaling ko kayo?” 42 
Magiliw Niyang tiniyak, “Masdan, ang 
aking bisig ng awa ay nakaunat sa inyo, 
at kung sinuman ang lalapit, siya ay 
tatanggapin ko; at pinagpala ang mga 
yaong lumalapit sa akin.” 43

Hindi ba ninyo Siya iibigin na unang 
umibig sa inyo? 44 Kung gayon sundin 
ang Kanyang mga utos.45 Kakaibiganin 
ba ninyo Siya na nagbuwis ng Kanyang 
buhay para sa Kanyang mga kaibi-
gan? 46 Kung gayon sundin ang Kan-
yang mga utos.47 Mananahan ba kayo 
sa Kanyang pag- ibig at tatanggapin 
ang lahat ng ibinibigay Niya sa inyo? 
Kung gayon sundin ang Kanyang mga 
utos.48 Dalangin ko na madama natin 
ang Kanyang pag- ibig at lubos tayong 
magsipanahan dito, sa pangalan ni 
Jesucristo, amen. ◼
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naming magkapatid gamit ang mga 
butter knife, lumang kutsara at ano 
mang bagay para mabuksan nang 
bahagya ang laminang nakasara at 
makita ang nakasulat dito—pero hindi 
ang buo nito para hindi masira ang 
maliliit na metal band. Hindi rin kami 
nag- iwan ng anumang bakas na pilit 
naming binubuksan iyon. Nadismaya 
at nalungkot kami dahil hindi namin 
kailanman “nabuksan ang mga lamina.

Hindi ko pa rin alam—kung may 
anumang—nakatago sa bahaging 
iyon na mahigpit na nakasara. Ngunit 
ang nakakahiyang bahagi ng aming 
kuwento ay hanggang sa araw na ito, 
wala akong ideya kung ano ang naka-
sulat sa bahaging iyon ng mga metal 
na pahina na dapat talagang mabasa. 
Ang naiisip ko lang ay naglalaman 
ang mga pahinang ito ng mga salay-
say tungkol sa Panunumbalik at mga 
patotoo ni Joseph Smith at ng Tatlo at 
Walong Saksi, na nakakita sa totoong 
mga lamina na ibinigay ni Moroni.

Simula sa Paglikha ng mundong 
ito, pinatnubayan, pinamunuan, at 
tinagubilinan na ng ating mapagmahal 
na Ama sa Langit ang Kanyang mga 
anak sa pamamagitan ng mga propeta. 
Ang Kanyang mga salita ay itinala ng 
mga propetang ito at iningatan bilang 
banal na kasulatan para sa ating pag- 
unlad at ikatututo. Ganito ang sinabi 
ni Nephi:

“Sapagkat ang aking kaluluwa ay 
nalulugod sa mga banal na kasulatan, 
at ang aking puso ay nagbubulay sa 
mga yaon, at isinulat ang mga yaon 

Ang model plates ay nakapatong 
sa isang maliit na mesa nang ilang 
araw at ang pagkamausisa namin ang 
nagtulak sa amin na gawin ang isang 
bagay. Bagama’t malinaw na nauuna-
waan namin na ang mga ito ay hindi 
ang totoong mga lamina na ibinigay 
ni Moroni, gusto naming makita ang 
bahaging mahigpit na nakasara. Kaya 
sa ilang pagkakataon, sinubukan 

Ni Elder W. Mark Bassett
Ng Pitumpu

Noong bata pa ako, may regalong 
natanggap ang mga magulang 
ko na nagustuhan namin ng 

nakababata kong kapatid na si David. 
Ang regalo ay isang miniature model 
ng mga laminang ginto na natanggap 
ni Propetang Joseph Smith mula sa 
anghel na si Moroni. Naaalala ko na 
ang model plates ay may 10 o mahigit 
na pahinang metal na may mga salitang 
nakasulat dito. Gayunman, hindi ang 
mga pahinang iyon ang napagtuunan 
namin ng pansin.

Nakalakhan na namin ang paki-
kinig sa mga kuwento tungkol sa 
Panunumbalik. Alam namin at kina-
kanta namin sa Primary ang tungkol 
sa mga laminang ginto na nakabaon 
nang malalim sa isang burol at ibini-
gay ng anghel na si Moroni kay Joseph 
Smith.1 Bilang mga batang mausisa, 
may isang bagay na talagang gusto 
naming makita: ano ang nakasulat sa 
maliit na bahagi ng model plates na 
mahigpit na nasasarhan ng dalawang 
maliliit na metal band?

Para sa Ating Espirituwal 
na Pag- unlad at 
Pagkatuto
Ang mga hiwaga ng Diyos ay mailalahad lamang sa atin ayon 
sa Kanyang kalooban at sa pamamagitan ng kapangyarihan 
ng Espiritu Santo.
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para sa ikatututo at kapakinabangan ng 
aking mga anak.

“Masdan, ang aking kaluluwa ay 
nalulugod sa mga bagay ng Panginoon; 
at ang aking puso ay patuloy na nagbu-
bulay sa mga bagay na aking nakita at 
narinig.” 2

Bukod pa rito, sa mga nakaraang 
dispensasyon at sa huling dispensas-
yong ito ng kaganapan ng panahon, 
napagpala ang mga karapat- dapat na 
miyembro ng Simbahan ng Panginoon 
ng palagiang paggabay ng Espiritu  
Santo, na tumutulong sa ating espiritu-
wal na pag- unlad at pagkatuto.

Dahil kilala kong masigasig ang 
aking nakababatang kapatid, naisip 
ko na malamang na nabasa niya ang 
lahat ng mga salitang nakasulat sa 
model plates sa tahanan ng aming mga 
magulang. Ako, gayunman, ay hindi 
pinansin ang malilinaw at mahahala-
gang katotohanan at sa halip ay sinikap 
na hanapin ang mga bagay na iyon na 
hindi pa naipahahayag.

Nakalulungkot na ang ating pag- 
unlad at pagkatuto ay napapabagal 
o napapahinto kung minsan ng ating 
hindi tamang hangarin na pwersahing 
“buksan ang mga lamina.” Ang pag-
gawa nito ay maaaring humantong sa 
paghahanap natin ng mga bagay na 
hindi naman kailangang maunawaan sa 
panahong ito, gayong buong panahong 
binabalewala ang magagandang kato-
tohanan na sadyang para sa atin at sa 
kalagayan natin—mga katotohanan na 
sinabi ni Nephi na isinulat para sa ating 
ikatututo at kapakinabangan.

Itinuro ng kapatid ni Nephi na si 
Jacob: “Masdan, dakila at kagila- gilalas 
ang mga gawain ng Panginoon. O 
kayhirap tarukin ang kalaliman ng kan-
yang mga hiwaga; at hindi maaaring 
malaman ng tao ang lahat ng kanyang 
pamamaraan.” 3

Itinuro sa atin ng mga salita ni Jacob 
na hindi natin mapupwersang “buksan 
ang mga lamina” o mapipilit na ipaha-
yag sa atin ang mga hiwaga ng Diyos. 
Sa halip, ang mga hiwaga ng Diyos 
ay mailalahad lamang sa atin ayon sa 
Kanyang kalooban at sa pamamagitan 
ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.4

Sinabi pa ni Jacob:

“At walang sino man ang nakaaalam 
ng kanyang mga pamamaraan maliban 
kung ipahahayag ito sa kanya; kaya 
nga, mga kapatid, huwag hamakin ang 
mga paghahayag ng Diyos.

“Sapagkat masdan, sa pamamagitan 
ng kapangyarihan ng kanyang salita ay 
nalikha ang tao sa ibabaw ng mundo. 
. . . O ngayon, bakit hindi magagawang 
utusan ang mundo, o ang likha ng 
kanyang mga kamay sa ibabaw nito, 
alinsunod sa kanyang kalooban at 
kasiyahan?

“Kaya nga, mga kapatid, huwag 
hangaring pagpayuhan ang Pangino-
on, kundi tumanggap ng payo mula sa 
kanyang kamay.” 5

Upang maunawaan ang mga hiwaga 
ng Diyos, o ang mga bagay na iyon na 
mauunawaan lamang sa pamamagitan 
ng paghahayag, dapat nating tularan 
ang halimbawa ni Nephi, na nagsabing, 
“[Ako] na lubhang bata pa, gayunman 
ay may malaking pangangatawan, at 
sapagkat mayroon ding matinding pag-
nanais na malaman ang mga hiwaga ng 
Diyos, dahil dito, ako ay nagsumamo 
sa Panginoon; at masdan, dinalaw niya 
ako, at pinalambot ang aking puso 
kung kaya’t pinaniwalaan ko ang lahat 
ng salitang sinabi ng aking ama.” 6 Sina-
bi mismo ng Panginoon na si Nephi ay 
nanampalataya, naghanap nang buong 
pagsisikap at nang may kapakumba-
baan ng puso, at sumunod sa Kanyang 
mga kautusan.7

Kasama sa halimbawa ni Nephi ng 
paghahanap ng kaalaman ang (1) tapat 
na hangarin, (2) pagpapakumbaba, 
(3) panalangin, (4) pagtitiwala sa mga 
propeta, at (5) pananampalataya, 
(6) pagsusumigasig, at (7) pagsunod. 

Ang paraang ito ng paghahanap ay 
may malaking kaibhan sa pagpipilit 
kong “buksan ang mga lamina” o  
pagpipilit na maunawaan ang mga 
bagay na nilayong ipahayag ayon sa 
takdang panahon ng Panginoon at 
sa pamamagitan ng kapangyarihan 
ng Espiritu Santo.

Sa makabagong panahong ito, 
inaasahan natin na maaari at dapat 
matamo agad ang kaalaman; kapag 
ang impormasyon ay hindi madaling 
matuklasan o makuha, madalas itong 
balewalain o pag- alinlanganan. Dahil 
sa dami ng impormasyon, may mga 
taong mas nagtitiwala sa mga madaling 
makuhang sources o materyal na hindi 
alam ang tunay na pinagmulan nito sa 
halip na umasa sa ibinigay na paraan 
ng Panginoon sa pagtanggap ng perso-
nal na paghahayag. Tila inilalarawan ni 
Jacob ang ating panahon nang sabihin 
niya: “Subalit masdan, [sila] ay mga 
taong matitigas ang leeg; at hinamak 
nila ang mga salita ng kalinawan . . . 
at naghangad ng mga bagay na hindi 
nila maunawaan. Samakatwid, dahil sa 
kanilang pagkabulag, kung aling pag-
kabulag na ito ay dumating sa pama-
magitan ng pagtingin nang lampas sa 
tanda, talagang kinakailangan silang 
bumagsak; sapagkat inalis ng Diyos 
ang kanyang kalinawan mula sa kanila, 
at ibinigay sa kanila ang maraming 
bagay na hindi nila maunawaan, sapag-
kat ito ang ninais nila.” 8

Kabaligtaran ito nang ipinayo ni 
Pangulong Dieter F. Uchtdorf. Nagsa-
lita siya tungkol sa mga missionary, 
ngunit angkop din ang mga sinabi niya 
sa lahat ng naghahanap ng espiritu-
wal na katotohanan. “Kapag . . . may 
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pananampalataya ang mga missionary 
kay Jesucristo,” sinabi niya, “lubos 
silang magtitiwala sa Panginoon kaya 
susundin nila ang Kanyang mga kautu-
san—kahit hindi nila lubos na nau-
unawaan ang mga dahilan nito. Ang 
kanilang pananampalataya ay makikita 
sa kanilang sigasig at paggawa.” 9

Nitong nakaraang pangkalahatang 
kumperensya ng Abril, ipinaliwanag ni 
Elder Dallin H. Oaks: “Ang Simbahan 
ay lubos na nagsisikap na maipaalam 
sa inyo ang mga rekord na nasa atin, 
ngunit matapos ang lahat ng paglalat-
hala, ang mga miyembro natin kung 
minsan ay naiiwang nagtatanong 
tungkol sa mga bagay na hindi malulu-
tas sa pag- aaral. . . . May mga bagay na 
matututuhan lamang sa pamamagitan 
ng pananampalataya.” 10

Itinuro ng mga sinaunang propeta 
ang ganito ring alituntunin, ipinapakita 
na sa paglipas ng panahon ang ugali 
ng tao ay hindi nagbago at ang paraan 
ng Panginoon para matuto ay angkop 
sa lahat ng panahon. Isipin ang kawi-
kaang ito sa Lumang Tipan: “Tumiwala 
ka sa Panginoon ng buong puso mo, at 
huwag kang manalig sa iyong sariling 
kaunawaan.” 11

Ipinaliwanag ni Isaias, na nagsasalita 
para sa Panginoon, “Sapagka’t kung 
paanong ang langit ay lalong mataas 
kay sa lupa, gayon ang aking mga 
lakad ay lalong mataas kay sa inyong 
mga lakad, at ang aking mga pagiisip 
kay sa inyong mga pagiisip.” 12

Isa pang patotoo ang idinag-
dag ni Nephi nang sabihin niya, 
“O Panginoon, ako ay nagtiwala sa 

inyo, at ako ay magtitiwala sa inyo 
magpakailanman.” 13

Hinihingi sa atin ng pananampa-
lataya at pagtitiwala sa Panginoon na 
kilalanin natin na ang Kanyang karu-
nungan ay lalong nakahihigit sa ating 
karunungan. Dapat din nating kilalanin 
na ang Kanyang plano ay nagbibigay 
ng pinakamalaking potensyal para sa 
espirituwal na pag- unlad at pagkatuto.

Tayo ay hindi inaasahang “[magka-
roon] ng ganap na kaalaman sa mga 
bagay” sa buhay na ito. Sa halip, tayo 
ay inaasahang “umasa sa mga bagay 
na hindi nakikita, ngunit totoo.” 14

Bagama’t may malaking pananam-
palataya si Nephi, kinilala niya ang 
kanyang limitadong pag- unawa nang 
tumugon siya sa anghel na nagtanong 
sa kanya, “Nalalaman mo ba ang 
pagpapakababa ng Diyos?” Sumagot 
si Nephi, “Alam kong mahal niya ang 
kanyang mga anak; gayon pa man, 
hindi ko nalalaman ang ibig sabihin 
ng lahat ng bagay.” 15

Tulad niyon, sinabi ni Alma sa 
kanyang anak na si Helaman, “Nga-
yon, ang mga hiwagang ito ay hindi pa 
ganap na ipinaalam sa akin; kaya nga, 
ako ay magpipigil.” 16

Pinatototohanan ko na mahal ng 
ating Ama sa Langit ang Kanyang mga 
anak, gayon pa man, tulad nina Nephi 
at Alma, hindi ko nalalaman ang ibig 
sabihin ng lahat ng bagay. At hindi ko 
rin kailangang malaman ang lahat ng 
bagay. Ako rin ay magpipigil at matiya-
gang maghihintay sa Panginoon, nala-
laman na “taglay ko ang lahat ng bagay 
bilang patotoo na ang mga bagay na 

ito ay totoo; at taglay mo rin ang lahat 
ng bagay bilang patotoo sa iyo na ang 
mga ito ay totoo. . . .

“. . . Ang mga banal na kasulatan ay 
nakalahad sa iyong harapan, oo, at ang 
lahat ng bagay ay nagpapatunay na may 
Diyos; oo, maging ang mundo, at lahat 
ng bagay na nasa ibabaw nito, oo, at 
ang pag- inog nito, oo, at gayon din ang 
lahat ng planetang gumagalaw sa kani-
lang karaniwang ayos ay nagpapatunay 
na may Kataas- taasang Tagapaglikha.” 17

Yamang kinikilala natin na tayo ay 
nilikha ng isang matalino at mapagma-
hal na Ama sa Langit, “O ngayon,” bakit 
hindi natin Siya hayaang gabayan ang 
ating espirituwal na pag- unlad at pag-
katuto “alinsunod sa kanyang kalooban 
at kasiyahan” sa halip na ayon sa sarili 
nating kasiyahan? 18

Siya ay buhay. Si Jesucristo ang 
Kanyang Bugtong na Anak at ang 
Manunubos ng sangkatauhan. Dahil sa 
walang hanggang Pagbabayad- sala ni 
Cristo, Siya ay nagtataglay ng karunu-
ngan at kaalaman sa mga mangyayari 
sa hinaharap na gagabay sa atin sa mga 
huling araw na ito. Si Joseph Smith 
ay Kanyang propeta, na pinili upang 
ipanumbalik ang kabuuan ng Kanyang 
kaharian sa lupa. Si Thomas S. Monson 
ang Kanyang buhay na propeta at taga-
pagsalita sa panahong ito. Taos- puso 
ko itong pinatototohanan sa pangalan 
ni Jesucristo, amen. ◼
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ay nangangahulugang pagiging masi-
kap, nakatuon, at tapat sa Kanyang 
gawain. Ang pagiging masigasig para 
kay Cristo ay bihirang mangahulugan na 
mapipili tayong parangalan ng publiko. 
Ang pagiging masigasig para kay Cristo 
ay nangangahulugang naglilingkod tayo 
nang tapat at nang buong sipag sa ating 
ward at branch nang walang reklamo at 
nang may masayang puso.

Ang mga missionary natin na 
naglilingkod sa iba’t ibang dako ng 
mundo ay magandang halimbawa ng 
mga taong tunay na masigasig para 
kay Cristo. Ilang taon na ang nakalipas, 
kami ni Sister Yamashita ay naglingkod 
sa Japan Nagoya Mission. Ang aming 
mga missionary ay napakamasigasig 
para kay Cristo. Isa sa mga missionary 
na ito ay isang binatang nagngangalang 
Elder Cowan.

Naputol ang kanang binti ni Elder 
Cowan sa isang aksidente sa bisikleta 
noong siya ay bata pa. Pagkaraan ng 
ilang linggo sa mission, nakatang-
gap ako ng tawag sa telepono mula 
sa kanyang kompanyon. Nasira ang 
prosthetic leg ni Elder Cowan habang 
siya ay nagbibisikleta. Dinala namin 
siya sa mahusay na pasilidad na mag- 
aayos nito, at doon sa pribadong silid, 
nakita ko ang kanyang binti sa unang 
pagkakataon. Nalaman ko kung gaano 
kasakit ang nadarama niya. Naayos ang 
kanyang prosthetic leg, at bumalik na 
siya sa kanyang area.

Gayunman, sa pagdaan ng mga 
linggo, paulit- ulit na nasira ang kan-
yang prosthetic leg. Inirekomenda ng 
area medical adviser na pauwiin si 
Elder Cowan para sa posibleng mission 
reassignment. Hindi ako pumayag sa 
mungkahing ito dahil si Elder Cowan 
ay isang mahusay na missionary, at 
gustung- gusto niyang manatili sa Japan. 
Unti- unti, halos nasasagad na ang pisi-
kal na lakas ni Elder Cowan. Sa kabila 
nito, hindi siya nagreklamo.

Muling iminungkahi sa akin na 
pahintulutan si Elder Cowan na 
maglingkod sa isang lugar na hindi 
niya kakailanganing magbisikleta. 
Pinag- isipan kong mabuti ang sitwas-
yong ito. Inisip kong mabuti si Elder 
Cowan at ang kanyang kinabukasan, 

Ang kanyang payo na “maging masiga-
sig para kay Cristo” ay gagabay araw- 
araw sa mga pasiya ng mga Banal sa 
mga Huling Araw sa panahong ito.

Ano ang ibig sabihin ng “maging 
masigasig para kay Cristo”? Ang 
pagiging masigasig para kay Cristo 

Ni Elder Kazuhiko Yamashita
Ng Pitumpu

Mahal kong mga kapatid, mag-
sasalita ako ngayon sa mga 
kabataan ng Simbahan pati na 

rin sa ating masisipag na missionary. 
Magiliw ko ring inaanyayahan ang mga 
mas nakatatanda na makinig.

Noong Agosto 21, inilaan ni Pangu-
long Russell M. Nelson ang magandang 
Sapporo Temple—ang ikatlong templo 
sa Japan. Ang Sapporo Temple ay itina-
yo sa hilagang Japan sa isang lugar na 
tinatawag na Hokkaido. Tulad sa Utah, 
nanirahan sa Hokkaido ang masisipag 
at masisikap na pioneer.

Noong 1876, inanyayahan ang isang 
kilalang educator na nagngangalang 
Dr. William Clark 1 na magpunta sa 
Hokkaido upang magturo. Siya ay nani-
rahan sa Japan nang walong buwan 
lamang, ngunit ang kanyang ugaling 
Kristiyano ay nag- iwan ng pangha-
bambuhay na impresyon sa kanyang 
mga kabataang estudyante na hindi 
Kristiyano. Bago umalis, binigyan niya 
ang kanyang mga estudyante ng isang 
mensahe ng pamamaalam na napa-
natili sa tansong estatwang ito.2 Sinabi 
niya, “Mga bata, maging masigasig!”—
“Maging masigasig para kay Cristo.” 3 

Maging Masigasig 
para kay Cristo
Masigasig tayo para kay Cristo kapag tayo ay naglilingkod nang tapat, 
mapagpakumbabang tumatanggap, marangal na nagtitiis, taimtim na 
nananalangin, at karapat- dapat na nakikibahagi sa sakramento.

Tansong estatwa ng bantog na guro na si Dr. 
William Clark, na humikayat sa mga batang 
lalaki na “maging masigasig para kay Cristo.”
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at nanalangin para dito. Nakadama 
ako ng impresyon, oo, dapat pauwi-
in si Elder Cowan at maghintay ng 
reassignment. Tinawagan ko siya sa 
telepono at ipinahayag ang aking 
pagmamahal at malasakit at sinabi sa 
kanya ang aking desisyon. Wala siyang 
sinabing anuman. Ang narinig ko lang 
ay ang kanyang pag- iyak. Sinabi ko, 
“Elder Cowan, huwag mo muna akong 
sagutin ngayon. Tatawagan kita bukas. 
Pag- isipan mo ang rekomendasyon ko 
nang may taimtim na panalangin.”

Nang tawagan ko siya kinabuka-
san, mapagkumbaba niyang sinabi na 
susundin niya ang payo ko.

Sa huling interbyu ko sa kanya, 
ganito ang itinanong ko sa kanya: 
“Elder Cowan, inilagay mo ba sa iyong 
missionary application na ipadala ka 
sa mission na hindi mo kailangang 
magbisikleta?”

Sinabi niya, “Opo, President, inilagay 
ko po.”

Sumagot ako, “Elder Cowan, tinawag 
ka sa Japan Nagoya Mission kung saan 
kinakailangang magbisikleta ka. Sinabi 
mo ba ito sa iyong stake president?”

Nagulat ako sa sagot niya. Sinabi 
niya, “Hindi po, hindi ko po sinabi.  
Naisip ko po na kung sa mission 
na iyan ako tinawag ng Panginoon, 
pupunta ako sa gym at palalakasin ang 
aking katawan para makapagbisikleta.”

Sa pagtatapos ng pag- uusap namin, 
itinanong niya ito nang may luha sa 
kanyang mga mata, “President Yamashi-
ta, bakit ako natawag sa Japan? Bakit 
ako narito?”

Sinagot ko siya nang walang pag- 
aatubili, “Elder Cowan, alam ko ang 
isang dahilan kung bakit ka narito. 
Nandito ka para makatulong sa akin. 
Nalaman ko na kahanga- hanga ang 
isang binatang nakasama ko sa pagli-
lingkod. Mapalad ako at nakilala kita.”

Masaya kong ibinabalita na nakauwi 
si Elder Cowan at na- reassign sa isang 
mission kung saan ang gamit niya ay 
isang sasakyan. Ipinagmamalaki ko 
hindi lamang si Elder Cowan kundi 
pati ang lahat ng missionary sa iba’t 
ibang dako ng mundo na handang 
maglingkod nang hindi nagrereklamo. 
Salamat, mga elder at mga sister, sa 
inyong pananampalataya, katapatan, at 
inyong matinding pagsusumigasig para 
kay Jesucristo.

Ang Aklat ni Mormon ay naglala-
man ng maraming salaysay tungkol sa 
mga taong masigasig para kay Cristo. 
Si Nakababatang Alma noong kan-
yang kabataan ay inusig ang Simbahan 
at mga miyembro nito. Kalaunan ay 
nagkaroon siya ng malaking pagba-
bago sa kanyang puso at naglingkod 
bilang isang napakahusay na mis-
sionary. Humingi siya ng patnubay 
sa Panginoon, at napagpala niya ang 
kanyang mga kasama habang nagliling-
kod siyang kasama nila. Pinalakas siya 
ng Panginoon at nakayanan ang mga 
pagsubok na naranasan niya.

Ganito ang ipinayo ni Alma sa kan-
yang anak na si Helaman:

“Sino man ang magbibigay ng 
kanyang tiwala sa Diyos ay tutulu-
ngan sa kanilang mga pagsubok, at 

kanilang mga suliranin, at kanilang 
mga paghihirap. . . .

“. . . Sumunod sa mga kautusan ng 
Diyos. . . .

“Makipagsanggunian sa Pangino-
on sa lahat ng iyong mga gawain, at 
gagabayan ka niya sa kabutihan.” 4

Ang aming pangalawang anak ay 
namuhay nang malayo sa Simbahan 
noong kanyang kabataan. Nang siya 
ay 20 taong gulang na, may naranasan 
siya na naghikayat sa kanya na baguhin 
ang kanyang buhay. Dahil sa pagma-
mahal, mga panalangin, at tulong mula 
sa kanyang pamilya at mga miyembro 
ng Simbahan, at higit sa lahat dahil sa 
awa at biyaya ng Panginoon, bumalik 
siya sa Simbahan.

Kalaunan ay tinawag siyang mag-
lingkod sa Washington Seattle Mission. 
Noong una ay nakadama siya ng matin-
ding panghihina ng loob. Gabi- gabi sa 
loob ng unang tatlong buwan, papasok 
siya sa banyo at iiyak. Tulad ni Elder 
Cowan, hinangad niyang makaunawa, 
“Bakit ako narito?”

Pagkaraan ng isang taon na pag-
lilingkod niya, nakatanggap kami 
ng email na sagot sa aming mga 
panalangin. Isinulat niya: “Ngayon ay 
talagang nadarama ko ang pagmama-
hal ng Diyos at ni Jesus. Magsisikap 
akong mabuti na maging katulad ng 
mga propeta noon. Bagama’t marami 
din akong nararanasang hirap, tala-
gang masaya ako. Ang paglilingkod 
kay Jesus ay pinakamasaya sa lahat. 
Wala nang mas sasaya pa kaysa rito. 
Napakasaya ko.”
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Nadama niya ang nadama ni Alma: 
“At o, anong galak, at anong kagila- 
gilalas na liwanag ang namasdan ko; 
oo, ang kaluluwa ko’y napuspos ng 
kagalakan na kasingsidhi ng aking 
pasakit!” 5

Sa ating buhay, dumaranas tayo ng 
mga pagsubok, ngunit kung tayo ay 
masigasig para kay Cristo, nakapagtu-
tuon tayo sa Kanya at makadarama ng 
kagalakan sa gitna ng mga pagsubok. 
Ang ating Manunubos ang pinaka-
magandang halimbawa. Naunawaan 
Niya ang Kanyang banal na misyon 
at naging masunurin sa kalooban ng 
Diyos Ama. Napakalaking pagpapala 
ang alalahanin ang Kanyang kahanga- 
hangang halimbawa kapag tumatang-
gap tayo ng sakramento bawat linggo.

Mahal kong mga kapatid, masiga-
sig tayo para kay Cristo kapag tayo 
ay naglilingkod nang tapat, mapagpa-
kumbabang tumatanggap, marangal 
na nagtitiis, taimtim na nananalangin, 
at karapat- dapat na nakikibahagi sa 
sakramento.

Nawa’y maging masigasig tayo para 
kay Cristo sa pagharap natin sa ating 
mga paghihirap at pagsubok nang 
may pagtitiis at pananampalataya at 
makadama ng kagalakan sa paggawa 
at pagtupad natin sa ating mga tipan.

Pinatototohanan ko na kilala kayo 
ng Panginoon. Alam Niya ang inyong 
mga paghihirap at pangamba. Alam 
Niya ang inyong pagnanais na pag-
lingkuran Siya nang buong tapat at, 
oo, maging nang may pagsusumiga-
sig. Nawa’y gabayan at pagpalain Niya 
kayo sa paggawa nito. Sa pangalan ni 
Jesucristo, amen. ◼
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gawin ninyong mga alagad ang lahat 
ng mga bansa” (Mateo 28:19) at “Magsi-
yaon nga kayo sa buong sanglibutan, at 
inyong ipangaral ang evangelio sa lahat 
ng kinapal” (Marcos 16:15). Lahat ng 
Kristiyano ay inuutusang ibahagi ang 
ebanghelyo sa lahat ng tao. Tinatawag 
ito ng marami na “dakilang utos.”

Tulad ng sinabi ni Elder Neil L. 
Andersen sa sesyon kaninang uma-
ga, tiyak na kabilang ang mga Banal 
sa mga Huling Araw sa mga taong 
pinakatapat sa pagtupad sa dakilang 
responsibilidad na ito. Marapat lamang 
na maging ganito tayo dahil alam 
natin na mahal ng Diyos ang lahat ng 
Kanyang mga anak at ipinanumbalik 
Niya sa mga huling araw na ito ang 
karagdagang mahahalagang kaalaman 
at kapangyarihan upang pagpalain 
silang lahat. Itinuro sa atin ng Tagapag-
ligtas na mahalin natin ang lahat bilang 
ating mga kapatid, at sinusunod natin 
ang turong iyan sa pamamagitan ng 
pagbabahagi ng patotoo at mensahe ng 
ipinanumbalik na ebanghelyo “sa lahat 

Ni Elder Dallin H. Oaks
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

I.
Sa nalalapit na pagtatapos ng minis-

teryo sa lupa ng ating Tagapagligtas na 
si Jesucristo, iniutos Niya sa Kanyang 
mga disipulo: “Magsiyaon nga kayo, at 

Pagbabahagi ng 
Ipinanumbalik na 
Ebanghelyo
Ang tinatawag nating “gawaing misyonero ng mga miyembro” ay hindi 
isang programa kundi pagpapakita ng pagmamahal at paglilingkod 
para tulungan ang mga nasa paligid natin.
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ng bansa, lahi, wika, at tao” (D at T 
112:1). Ito ay mahalagang bahagi sa 
kahulugan ng pagiging Banal sa mga 
Huling Araw. Itinuturing natin ito na 
isang masayang pribilehiyo. Ano pa ba 
ang mas sasaya kaysa sa ibahagi ang 
mga walang hanggang katotohanan sa 
mga anak ng Diyos?

Marami tayong resources ngayon 
na makatutulong para maibahagi ang 
ebanghelyo na wala sa mga naunang 
henerasyon. May TV, internet, at mga 
social media channel tayo. Marami 
tayong mahahalagang mensahe para 
maipakilala ang ipinanumbalik na 
ebanghelyo. Kilala ang Simbahan sa 
maraming bansa. Dumarami ang bilang 
ng mga missionary natin. Ngunit ginaga-
mit ba natin ang lahat ng resources na 
ito nang lubusan? Palagay ko karamihan 
sa atin ay magsasabi ng hindi. Hangad 
nating mas maging mahusay sa pagtu-
pad natin sa responsibilidad na ibinigay 
ng Diyos na ipahayag ang ipinanumba-
lik na ebanghelyo sa buong mundo.

Maraming magagandang ideya sa 
pagbabahagi ng ebanghelyo na magi-
ging epektibo sa bawat stake o bansa. 
Gayunman, dahil tayo ay Simbahang 
para sa buong mundo, magsasalita 
ako tungkol sa mga ideya na magiging 
epektibo saanman, pati sa mga pina-
kabago at pinakamatagal nang unit ng 

Simbahan, sa mga kultura na tuma-
tanggap na ngayon ng ebanghelyo ni 
Jesucristo at sa mga bansang lalo pang 
napopoot sa relihiyon. Magsasalita ako 
tungkol sa mga ideya na magagamit 
ninyo sa mga taong tapat na naniniwa-
la kay Jesucristo gayon din sa mga hin-
di pa kailanman narinig ang Kanyang 
pangalan, sa mga taong kuntento na sa 
kanilang kasalukuyang buhay gayon 
din sa mga taong lubos na nagsisikap 
na mas pagbutihin ang kanilang sarili.

Ano ang maaari kong sabihin na 
tutulong sa pagbabahagi ninyo ng 
ebanghelyo, anuman ang inyong kala-
gayan? Kailangan natin ang tulong ng 
lahat ng miyembro, at lahat sila ay maa-
aring tumulong, dahil napakaraming 
dapat gawin habang ibinabahagi natin 
ang ipinanumbalik na ebanghelyo sa 
lahat ng bansa, lahi, wika, at tao.

Alam nating lahat na ang par-
tisipasyon ng mga miyembro sa 
gawaing misyonero ay mahalaga sa 
pagpapabalik- loob at pagpapanatiling 
aktibo. Sinabi ni Pangulong Thomas S. 
Monson: “Panahon na para ang mga 
miyembro at missionary ay magsama- 
sama . . . [at], magsigawa sa ubasan 
ng Panginoon upang magdala ng mga 
kaluluwa sa Kanya. Naghanda Siya 
ng maraming paraan para maibahagi 
natin ang ebanghelyo, at tutulungan 

Niya tayo sa ating mga pagsisikap kung 
gagawin natin nang may pananampala-
taya ang Kanyang gawain.” 1

Ang pagbabahagi ng ipinanumba-
lik na ebanghelyo ay habambuhay na 
tungkulin at pribilehiyo natin bilang 
Kristiyano. Ipinaalala sa atin ni Elder 
Quentin L. Cook, “Ang gawaing mis-
yonero ay hindi lang isa sa 88 teklado 
sa piyano na tinutugtog paminsan- 
minsan; ito ay isang mahalagang 
kuwerdas sa nakaaantig na himig 
na kailangang patuloy na tugtugin 
habang nabubuhay tayo kung gusto 
nating manatiling tapat sa Kristiyanis-
mo at sa ebanghelyo ni Jesucristo.” 2

II.
May tatlong bagay na magagawa ang 

lahat ng miyembro para makatulong sa 
pagbabahagi ng ebanghelyo, saan man 
sila nakatira at nagtatrabaho. Lahat tayo 
ay dapat gawin ang lahat ng ito.

Una, manalangin tayong lahat na 
magkaroon ng hangaring tumulong sa 
mahalagang bahaging ito ng gawain ng 
kaligtasan. Lahat ng pagsisikap ay nag-
sisimula sa pagkakaroon ng hangarin.

Pangalawa, sundin natin ang mga 
kautusan. Ang matatapat at masunuring 
miyembro ay pinakanakahihikayat na 
saksi ng katotohanan at kahalagahan 
ng ipinanumbalik na ebanghelyo. Higit 
sa lahat, palaging nasa matatapat na 
miyembro ang Kanyang Espiritu na 
gagabay sa kanila kapag hinangad 
nilang makibahagi sa dakilang gawain 
ng pagbabahagi ng ipinanumbalik na 
ebanghelyo ni Jesucristo.

Pangatlo, manalangin tayo na big-
yan ng inspirasyon kung ano ang dapat 
nating gawin sa kani- kanyang pag-
babahagi natin ng ebanghelyo sa iba. 
Naiiba ito sa pananalangin para sa mga 
missionary o pananalangin para sa 
magagawa ng iba. Dapat tayong mana-
langin para sa mismong magagawa 
natin. Kapag nanalangin tayo, dapat 
nating tandaan na ang mga panalangin 
para sa ganitong uri ng inspirasyon ay 
masasagot lamang kung sasamahan ng 
pangakong gagawin ito—na tinatawag 
sa banal na kasulatan na “tunay na 
layunin” o “buong layunin ng puso.” 
Manalangin nang may pangakong 
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gagawin ang inspirasyong matatanggap 
ninyo, ipinapangako sa Panginoon na 
kapag nainspirasyunan kayo na kausa-
pin ang iba tungkol sa ebanghelyo, ay 
gagawin ninyo ito.

Kailangan natin ang patnubay ng 
Panginoon dahil kahit kailan ay may 
mga taong handa—at ang ilan ay hindi 
handa—na tanggapin ang mga karag-
dagang katotohanan ng ipinanumbalik 
na ebanghelyo. Hindi tayo ang mag-
papasiya kung sino ang handa at hindi 
handa. Alam ng Panginoon ang nasa 
puso ng lahat ng Kanyang mga anak, 
at kung mananalangin tayo na bigyan 
tayo ng inspirasyon, tutulungan Niya 
tayong makahanap ng mga tao na alam 
Niya na “handa nang pakinggan ang 
salita” (Alma 32:6).

Bilang Apostol ng Panginoon, hini-
hikayat ko ang lahat ng miyembro at 
pamilya sa Simbahan na manalangin sa 
Panginoon na tulungan kayo na maka-
hanap ng mga tao na tatanggap ng 
mensahe ng ipinanumbalik na ebang-
helyo ni Jesucristo. Narito ang mahala-
gang payo ni Elder M. Russell Ballard, 
at sang- ayon ako rito: “Magtiwala sa 
Panginoon. Siya ang Mabuting Pastol. 
Kilala Niya ang Kanyang mga tupa. . . . 
At kung hindi tayo kikilos, malalagpa-
san ang maraming makikinig sana sa 
mensahe ng Panunumbalik. . . . Simple 
lang ang mga alituntunin—manalangin, 
nang personal at kasama ang inyong 
pamilya, para sa mga pagkakataong 
magbahagi ng ebanghelyo.” 3 Kapag 
ipinakita natin ang ating pananampala-
taya, ang pagkakataong ito ay mangya-
yari nang walang “pilit o . . . ipinlanong 
sagot. Likas na dadaloy ang mga ito 
dahil sa pagmamahal natin sa ating 
mga kapatid.” 4

Alam ko na ito ay totoo. Idarag-
dag ko ang aking pangako na kapag 
nanalig tayo sa tulong ng Panginoon, 
tayo ay magagabayan, mabibigyang- 
inspirasyon, at makadarama ng kagala-
kan sa walang hanggan at mahalagang 
gawaing ito ng pagmamahal. Mauuna-
waan natin na ang pagtatagumpay sa 
pagbabahagi ng ebanghelyo ay pag- 
anyaya sa mga tao nang may pagma-
mahal at tunay na layunin na tulungan 
sila, anuman ang kanilang itugon.

III.
Narito ang iba pang mga bagay na 

magagawa natin para maibahagi nang 
epektibo ang ebanghelyo:

1.  Kailangang tandaan natin na “ang 
mga tao ay natututo kapag handa na 
silang matuto, hindi kapag handa na 
tayong magturo sa kanila.” 5 Sa mga 
bagay na interesado tayo, tulad ng 
mga karagdagang turo sa doktrina sa 
ipinanumbalik na Simbahan, kara-
niwang hindi interesado dito ang 
ibang tao. May mga taong gusto lang 
ang mga epekto ng doktrina, hindi 
mismo ang doktrina. Kapag nakita 
o naranasan nila ang mga epekto 
ng ipinanumbalik na ebanghelyo ni 
Jesucristo sa ating buhay, madarama 
nila ang Espiritu, at magiging intere-
sado sa doktrina. Maaaring maging 
interesado rin sila kapag nais nilang 
lalo pang lumigaya, mas mapalapit 
sa Diyos, o mas maunawaan ang 
layunin ng buhay.6 Kaya, kailangan 
nating maingat at mapanalanging 
hangaring makahiwatig kung paano 
tatanungin ang tao kung interesado 
siyang malaman pa ito. Depende ito 
sa iba’t ibang bagay, tulad ng kasalu-
kuyang sitwasyon ng isang tao at sa 
kaugnayan natin sa kanya. Magan-
dang pag- usapan ito sa mga council, 
korum, at Relief Society.

2.  Kapag kakausapin natin ang iba, 
kailangang alalahanin natin na ang 
paanyayang alamin pa ang tungkol 
kay Jesucristo at sa Kanyang ebang-
helyo ay lalong mainam kaysa sa 

paanyayang alamin ang tungkol 
sa ating Simbahan.7 Gusto nating 
magbalik- loob ang mga tao sa 
ebanghelyo. Iyan ang mahalagang 
papel na ginagampanan ng Aklat ni 
Mormon. Mahihikayat sila na ala-
min ang tungkol sa ating Simbahan 
kasunod ng pagbabalik- loob nila 
kay Jesucristo; dapat mauna ang 
pagbabalik- loob. Maraming hindi 
nagtitiwala sa mga simbahan ngunit 
nagmamahal sa Tagapagligtas.  
Unahin natin ang dapat unahin.

3.  Kapag hinangad nating ipakilala 
ang ipinanumbalik na ebanghelyo 
sa mga tao, gawin natin ito nang 
taos- puso at nang may pagmama-
hal sa kanila. Nangyayari ito kapag 
sinisikap nating tulungan ang iba 
sa kanilang mga problema o kapag 
kasama natin sila sa mga gawaing 
pang- serbisyo sa komunidad, tulad 
ng pagtulong sa mga nahihirapan, 
pangangalaga sa mga maralita at 
nangangailangan, o pagtulong na 
mas mapabuti ang buhay ng iba.

4.  Hindi lamang sa mga kaibigan at 
kakilala natin dapat ibahagi ang 
ebanghelyo. Noong Olympics nala-
man namin ang tungkol sa isang 
LDS na taxi driver sa Rio de Janeiro 
na nagdadala ng mga kopya ng 
Aklat ni Mormon sa pitong iba’t 
ibang wika at ibinibigay ito sa sinu-
mang tatanggap nito. Tinatawag niya 
ang kanyang sarili na “taxi driver na 
missionary.” Sinabi niya, “Ang mga 
kalsada sa Rio de Janeiro . . . ang 
[aking] mission field.” 8
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Sinabi ni Clayton M. Christensen,  
na may magandang karanasan 
bilang member missionary, na “sa 
nakalipas na dalawampung taon, 
nalaman namin na walang kinala-
man ang pagiging malapit sa isa’t isa 
ng mga tao at hindi rin ito garantiya 
na tatanggapin ng isa sa mga taong 
iyon ang ebanghelyo.” 9

5.  Maaaring magplano ang mga 
ward bishopric ng isang espesyal 
na sacrament meeting kung saan 
hihikayatin ang mga miyembro na 
magdala ng mga taong interesado 
sa ebanghelyo. Di- gaanong mag- 
aalangan ang mga miyembro ng 
ward na magsama ng kanilang mga 
kakilala sa ganitong miting dahil 
mas makatitiyak sila na ang mga 
miting ay ipaplanong mabuti para 
maging mas interesado pa ang mga 
taong ito at para mas maipakilala rin 
nang mabuti ang Simbahan.

6.  Maraming iba pang pagkakataon 
na maibabahagi ang ebanghelyo. 
Halimbawa, tulad nitong tag- init, 
nakatanggap ako ng masayang 
liham mula sa isang bagong miyem-
bro na nalaman ang tungkol sa 

ipinanumbalik na ebanghelyo mata-
pos tumawag sa kanya sa telepono 
ang isang dating kaklase para mag-
tanong tungkol sa sakit niya. Isinulat 
niya: “Humanga ako sa paraan ng 
pagpapakilala niya sa akin. Pagka-
raan ng ilang buwang pagtuturo ng 
mga missionary, nabinyagan ako. 
Mas bumuti ang buhay ko mula 
noon.” 10 Alam nating lahat na mas 
magiging mabuti ang buhay ng 
mga tao dahil sa ipinanumbalik na 
ebanghelyo. Hinahanap at pinagma-
malasakitan ba natin sila?

7.  Ang pagiging interesado at kahusa-
yan ng ating mga kabataan sa social 
media ay nagbibigay sa kanila ng 
mga natatanging pagkakataon na 
mahikayat nila ang iba na alamin 
ang ebanghelyo. Sa paglalarawan 
sa pagdalaw ng Tagapagligtas sa 
mga Nephita, isinulat ni Mormon, 
“[S]iya ay nagturo at naglingkod sa 
mga anak . . . , at kanyang kinala-
gan ang kanilang mga dila . . . nang 
sila ay makapangusap” (3 Nephi 
26:14). Ngayon sa palagay ko sasa-
bihin natin na “kalagan ang kani-
lang [mga daliri sa pagte- text] nang 

sila ay makapangusap.” Gawin ito, 
mga kabataan!

Ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay 
hindi isang pasanin kundi isang kaga-
lakan. Ang tinatawag nating “gawaing 
misyonero ng mga miyembro” ay hindi 
isang programa kundi pagpapakita 
ng pagmamahal at paglilingkod para 
tulungan ang mga nasa paligid natin. 
Ito rin ay isang pagkakataon para mag-
patotoo sa nadarama natin tungkol sa 
ipinanumbalik na ebanghelyo ng ating 
Tagapagligtas. Itinuro ni Elder Ballard, 
“Ang isang napakahalagang katibayan 
ng ating pagbabalik- loob at ng nada-
rama natin tungkol sa ebanghelyo sa 
ating sariling buhay ay ang pagkukusa 
nating ibahagi ito sa iba.” 11

Pinatototohanan ko si Jesucristo, na 
Ilaw at Buhay ng Sanlibutan (tingnan sa 
3 Nephi 11:11). Ang Kanyang ipinanum-
balik na ebanghelyo ang tumatanglaw 
sa landas natin sa mortalidad. Ang Kan-
yang Pagbabayad- sala ay nagbibigay sa 
atin ng katiyakan na tayo ay mabubuhay 
muli at nagpapalakas sa atin sa pagsu-
long sa imortalidad. At ang Kanyang 
Pagbabayad- sala ay nagbibigay sa atin 
ng pagkakataon na mapatawad sa ating 
mga kasalanan at, sa pamamagitan ng 
maluwalhating plano ng kaligtasan ng 
Diyos, ay maging marapat sa buhay na 
walang hanggan, “ang pinakadakila sa 
lahat ng kaloob ng Diyos” (D at T 14:7). 
Sa pangalan ni Jesucristo, amen. ◼
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Pangkalahatang Sesyon ng Priesthood  | Oktubre 1, 2016 ka, kaya babalik na lang kami sa ibang 
araw.’ At umalis sila.”

“Sino iyon?” tanong ng kaibigan niya 
mula sa basement.

“Gusto kong sabihing, ‘Siguradong 
hindi ang Tatlong Nephita,’” pag-amin ni 
Molly, “pero nagpigil ako at mahinahong 
sinabi, ‘Home teachers ko iyon, pero 
nadama nilang hindi tamang oras nga-
yon para mag-iwan sila ng mensahe.’” 1

Mga kapatid, nawa’y suriin natin 
sandali ang tungkulin ng priesthood na 
inilarawan bilang “unang pagmumulan 
ng tulong ng Simbahan” para sa mga 
miyembro at mga pamilya nito.2 Ang 
buong kakahuyan ay isinakripisyo para 
may magamit tayong mga papel para 
sa paglalathala ng mga nabuo at mas 
pinahusay na materyal sa home teach-
ing. Napakaraming mensaheng ibinigay 
na humihikayat na gawin ito. Tiyak na 
walang Freudian travel agency saan-
man na makapagbibigay ng guilt trip o 
makapagpapakonsiyensya sa isang tao 
gaya ng home teaching. Gayunpaman 
nahihirapan pa rin tayong maisagawa 
ang anuman na masasabing katanggap-
tanggap na hinggil sa utos ng Pangino-
on na “pangalagaan ang simbahan 
tuwina” 3 sa pamamagitan ng priest-
hood home teaching.

home teaching—tulad ng sinasabi ng 
mga Kapatid sa mga mensahe nila sa 
pangkalahatang kumperensya!” Sinabi 
pa niya: “At noong iniisip ko kung 
hahalikan ko ba sila o bibigyan ng 
panlampaso, sinabi nilang, ‘Oh, Molly, 
pasensya na. Nakikita naming marami 
kang ginagawa. Ayaw naming abalahin 

Ni Elder Jeffrey R. Holland
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Kamakailan lang, isang sister na 
walang asawa, na tatawagin kong 
Molly, ang umuwi sa kanyang 

tahanan mula sa trabaho at natuklasang 
pinasok ang kanyang buong base-
ment ng tubig na umabot ng dalawang 
pulgada (5 cm) ang taas. Natanto niya 
agad na ang mga kapitbahay niya, 
dahil sa iisa ang daluyan nila ng tubig, 
ay maaaring napasobra ng paglalaba at 
paliligo kaya sa basement niya napunta 
ang umapaw na tubig.

Matapos tawagan ni Molly ang isang 
kaibigan na pumunta at tulungan siya, 
nagsimula silang dalawa na maglimas 
ng tubig at maglampaso. Maya-maya ay 
tumunog ang doorbell. Sinabi ng kaibi-
gan niya, “Mga home teacher mo iyan!”

Natawa si Molly. “Ngayon ang huling 
araw ng buwan,” sagot niya, “pero tini-
tiyak ko sa iyo na hindi iyan ang mga 
home teacher ko.”

Habang nakayapak, basa ang pan-
talon, nakatali ang buhok, at may suot 
na napakagandang latex na guwan-
tes, lumapit si Molly sa pinto. Ngunit 
ang kakaiba niyang hitsura ay hindi 
maitutulad sa kakaibang nakita niya. 
Ang mga home teacher nga niya ang 
dumating!

“Sobrang gulat ko!” ang sabi niya 
sa akin kalaunan. “Isa itong himala ng 

Mga Sugo sa Simbahan
Hinihiling namin sa inyo bilang mga home teacher na maging mga sugo 
ng Diyos sa Kanyang mga anak, na mahalin at pangalagaan at ipagdasal 
ang mga taong nasa inyong pangangalaga.
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Bahagi ng hamon na kinakaharap 
natin ang pagbabago ng demograpiko 
ng Simbahan. Dahil ang mga miyembro 
natin ay nasa mahigit 30,000 mga ward 
at branch, na matatagpuan sa mga 188 
bansa at teritoryo, mas mahirap ngayon 
na bisitahin ang tahanan ng ating mga 
kapatid kaysa noong bago pa lang ang 
Simbahan kung saan nagtuturo ang 
isang kapitbahay sa kanyang kapitba-
hay na tinatawag na “block teaching.”

Bukod pa rito, sa maraming unit ng 
Simbahan, kakaunti ang bilang ng mga 
mayhawak ng priesthood na maaaring 
mag-home teach, nabibigyan sila ng 18 
o 20 pamilya—o higit pa—na kanilang 
bibisitahin at pangangalagaan. Maa-
aring problema rin ang layo ng mga 
bahay na bibisitahin, mahal na pama-
sahe at madalang na masasakyan, at 
ang pinahabang oras ng pagtatrabaho 
kada araw at kada linggo. Idagdag pa 
sa mga ito ang ilang bagay na ipinag-
babawal sa ilang kultura tulad ng hindi 
ka maaaring bumisita nang walang 
pasabi at mga usaping pangkaligtasan 
sa maraming komunidad sa mundo—
kaya, nakikita na natin na masalimuot 
ang problema.

Mga kapatid, sa pinakamaayos na 
kalagayan at sa mga sitwasyong maga-
gawa ito, ang buwanang pagbisita sa 
bawat tahanan ang pinakamainam pa 
ring magagawa ng Simbahan. Ngunit 
dahil napag-alaman namin na hindi 
posible sa maraming lugar sa buong 
mundo ang mas mainam na paraang 
ito ng pagho-home teaching at tila nai-
padama namin sa mga kapatid na iyon 
na nabigo sila nang ipagawa namin 
ang hindi nila talagang magagawa, 
ang Unang Panguluhan ay sumulat sa 
mga lider ng priesthood ng Simbahan 
noong Disyembre 2001, at ibinigay ang 
inspirado at makatutulong na payo 
na ito: “May mga lugar sa Simbahan,” 
isinulat nila, “na . . . ang home teaching 
sa bawat tahanan kada buwan ay maa-
aring hindi posible dahil sa kakulangan 
ng bilang ng mga aktibong kapatid sa 
priesthood at iba pang problema sa 
lugar.” Nabanggit namin ang ilan sa 
mga ito. “Kapag ganito ang mga sitwas-
yon,” sabi nila, “dapat gawin ng mga 
lider ang lahat ng kanilang makakaya 

para magamit ang resources na mayro-
on sila para mapangalagaan at mapala-
kas ang bawat miyembro.” 4

Mga kapatid, kung nararanasan ko 
sa aking ward o branch ang ganitong 
mahihirap na sitwasyon, susundin 
namin ng Aaronic Priesthood compa-
nion ko ang payo ng Unang Pangu-
luhan (na ngayo’y tuntunin na sa 
handbook) sa ganitong paraan: Una, 
kahit maraming buwan pa ang abutin 
para matapos ito, pagsisikapan naming 
sundin ang utos sa banal na kasula-
tan na “dumalaw sa bahay ng bawat 
miyembro,” 5 gagawa kami ng iskedyul 
na posible at praktikal para mabisita 
namin nang regular ang mga tahanang 
iyon. Ilalagay namin sa iskedyul na 
iyon ang pagpaprayoridad ng aming 
oras at dalas ng pagbisita sa mga 
lubhang nangangailangan sa amin—
mga investigator na tinuturuan ng mga 
missionary, mga bagong binyag, mga 
maysakit, mga nalulumbay, mga hindi 
gaanong aktibo, mga pamilya ng nag-
sosolong magulang na may mga anak 
na kasama pa sa tahanan, at iba pa.

Habang iniisa-isa namin ang aming 
iskedyul ng pagbisita sa lahat ng 
tahanan, na maaaring abutin ng ilang 
buwan bago matapos, gagawa kami 
ng iba pang paraan para makontak 
ang mga indibiduwal at mga pamilya 

na nasa aming listahan sa pamamagi-
tan ng anumang paraan na inilaan ng 
Panginoon. Tiyak na mapangangala-
gaan namin ang aming mga pamilya 
sa simbahan at, tulad ng sinasabi ng 
banal na kasulatan, ay “maki[ki]pag-
usap sa bawat isa hinggil sa kapakanan 
ng kanilang mga kaluluwa.” 6 Dagdag 
pa rito, kami ay tatawag sa telepono, 
magpapadala ng mga email at text 
message, at magpapadala ng pagbati 
sa pamamagitan ng isa sa maraming 
uri ng social media na magagamit 
namin. Upang makatulong sa pagtugon 
sa mga pangangailangan, maaaring 
magpadala rin kami ng isang scripture 
verse o pahayag mula sa isang mensa-
he sa pangkalahatang kumperensya o 
Mormon Message mula sa maraming 
materyal sa LDS.org. Tulad ng sinabi 
ng Unang Panguluhan, gagawin namin 
ang pinakamabuting magagawa namin 
sa kalagayang kinakaharap namin 
gamit ang resources na mayroon kami.

Mga kapatid, ang panawagan ko sa 
inyo ngayong gabi ay lalo pa ninyong 
unawain ang home teaching. Sana, sa 
mas bago at mas mabuting paraan, 
makita ninyo ang inyong sarili bilang 
mga sugo ng Panginoon sa Kanyang 
mga anak. Ang ibig sabihin niyan ay 
baguhin ang nakaugalian, na parang 
batas ni Moises–na kailangang makum-
pleto ang pagbisita bago matapos ang 
buwan, nagmamadaling magbigay ng 
mensahe mula sa mga magasin ng 
Simbahan na nabasa na ng pamilya. 
Sa halip na ganito ang gawin, umaasa 
kami na magagawa ninyong maipa-
dama ang tunay na malasakit sa mga 
miyembro, nangangalaga at nag-aalala 
sa isa’t isa, tinutugon ang mga espiritu-
wal at temporal na pangangailangan sa 
anumang paraan na makatutulong.

Ngayon, hinggil sa kung ano ang 
“mahalagang” gawin sa home teaching, 
lahat ng mabuting bagay na ginagawa 
ninyo ay “mahalaga,” kaya ireport ito 
lahat! Sa katunayan, ang pinakama-
halagang report ay kung paano ninyo 
pinagpala at pinangalagaan ang mga 
taong nasa inyong pangangalaga, na 
walang anumang kinalaman sa isang 
partikular na iskedyul o lugar. Ang 
mahalaga ay mahal ninyo ang mga 
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taong nakatoka sa inyo at sinusunod 
ang utos na “pangalagaan ang simba-
han tuwina.” 7

Noong Mayo 30 ng nakalipas na 
taon, dahan-dahang inilabas ng kaibi-
gan kong si Troy Russell ang kanyang 
pickup truck mula sa kanyang garahe 
patungo sa lokal na Deseret Industries 
para magbigay ng donasyong mga 
produkto. Nadama niyang may nagulu-
ngan ang hulihang gulong niya. Sa pag-
aakalang may bagay na nalaglag mula 
sa kanyang truck, lumabas siya para 
lang makita ang kanyang pinakamama-
hal na siyam-na-taong gulang na anak, 
si Austen, na nakadapa sa semento. 
Ang mga iyakan, basbas ng priesthood, 
mga paramedic, at mga doktor sa 
ospital—sa sitwasyong ito, ay walang 
nagawa. Wala na si Austen.

Hindi makatulog at hindi mapana-
tag, hindi maalo si Troy. Sinabi niya 
na hindi niya ito kaya at hindi na 
niya kayang magpatuloy pa sa buhay. 
Subalit sa panahong iyon ng matinding 
pagdurusa ay dumating ang tatlong 
tulong.

Una ay ang pagmamahal at  
nagbibigay-katiyakang diwa ng ating 
Ama sa Langit, isang presensya na 
ipinaabot sa pamamagitan ng Espiritu 
Santo na nagbigay ng kapanatagan kay 
Troy, na nagturo sa kanya, nagmahal sa 
kanya, at bumulong na alam ng Diyos 
ang lahat tungkol sa pagkawala ng 
isang mabait at perpektong Anak. Ang 
pangalawa ay ang kanyang asawa, si 
Deedra, na niyakap at minahal si Troy 
at nagpaalala sa kanya na nawalan din 
siya ng anak at hindi na papayag na 
mawalan din ng asawa. Pangatlo sa 
kuwentong ito si John Manning, isang 
pambihirang home teacher.

Hindi ko alam kung kailan bumisita 
si John at ang kanyang junior com-
panion sa tahanan ng mga Russell, 
o kung anong mensahe ang ibinigay 
nila nang bumisita sila roon, o kung 
paano nila iniulat ang kanilang kara-
nasan. Ang alam ko lang ay na noong 
huling tagsibol, tinulungan ni Brother 
Manning si Troy Russell na makaba-
ngon mula sa trahedyang naganap sa 
garaheng iyon na parang binubuhat 
din niya ang maliit na si Austen. Tulad 

ng dapat gawin ng isang home teacher 
o bantay o kapatid sa ebanghelyo, 
pinangalagaan at pinagmalasakitan ni 
John si Troy Russell. Nagsimula siya sa 
pagsasabing, “Troy, gusto ni Austen na 
magpatuloy ka sa buhay—pati sa pag-
lalaro ng basketball—kaya pupunta 
ako rito tuwing alas-5:15 n.u. Maghan-
da ka dahil hindi ko gustong puma-
sok sa bahay ninyo at gisingin ka—at 
alam kong hindi rin iyon magugustu-
han ni Deedra.”

“Ayokong pumunta,” sinabi sa akin 
kalaunan ni Troy, “dahil palagi kong 
isinasama si Austen sa mga umagang 
tulad noon at alam ko na maaalala ko 
siya at napakasakit niyon sa akin. Pero 
nagpumilit si John, kaya pumunta ako. 
Simula noong unang araw na iyon, 
nag-usap kami—o para lalong mali-
wanag ako ang nagsalita at nakinig si 
John. Nagkuwento ako buong biyahe 
papunta sa simbahan at hanggang 
pauwi. Minsan ay nagkukuwento ako 
habang nakaparada kami sa labas ng 
garahe at pinanonood ang pagsikat 
ng araw sa Las Vegas. Noong una ay 
mahirap, ngunit nadama ko sa paglipas 
ng panahon na nanumbalik ang aking 
lakas dahil sa isang hindi marunong na 
6-foot-2-inch (1.88 m) na basketbolista 
ng Simbahan, na kakatwa ang jump 
shot, pero minahal ako at nakinig sa 

akin hanggang sa sumikat muli ang 
araw sa aking buhay.” 8

Mga kapatid ko sa banal na priest-
hood, kapag nag-uusap tayo tungkol 
sa home teaching o sa pangangalaga 
o personal na paglilingkod sa priest-
hood—anuman ang gusto ninyong 
itawag dito—ito ang pinag-uusapan 
natin. Hinihiling namin sa inyo bilang 
mga home teacher na maging mga 
sugo ng Diyos sa Kanyang mga anak, 
na mahalin at pangalagaan at ipagdasal 
ang mga tao na nasa inyong panganga-
laga, tulad ng pagmamahal at panga-
ngalaga at pagdarasal namin para sa 
inyo. Nawa’y maging masigasig kayo 
sa pangangalaga sa kawan ng Diyos sa 
mga paraang naaayon sa inyong sitwas-
yon, ang dalangin ko, sa pangalan ng 
Mabuting Pastol nating lahat, na pinato-
totohanan ko, maging ang Panginoong 
Jesucristo, amen. ◼

MGA TALA
 1. Personal na pakikipag-usap, Hunyo 2016.
 2. Melchizedek Priesthood Leadership 

Handbook (1990), 5.
 3. Doktrina at mga Tipan 20:53.
 4. Sulat ng Unang Panguluhan, Dis. 10, 2001; 

ang payo na ito ay isinama sa Handbook 2: 
Administering the Church (2010), 7.4.3.

 5. Doktrina at mga Tipan 20:47, 51.
 6. Moroni 6:5.
 7. Doktrina at mga Tipan 20:53.
 8. Personal na pag-uusap at pag-email, 

Abr. 2016.
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Nang damputin niya ito sa unang 
pagkakataon, nabasa niya ang buong 
1 Nephi. Sa pangalawang pagkakataon, 
nabasa niya ang buong 2 Nephi. Nang 
makarating siya sa 2 Nephi kabanata 
25, nabasa niya ang sumusunod: “At 
nangungusap tayo tungkol kay Cristo, 
nagagalak tayo kay Cristo, nangangaral 
tayo tungkol kay Cristo, nagpopropesi-
ya tayo tungkol kay Cristo, at sumusulat 
tayo alinsunod sa ating mga propesiya, 
upang malaman ng ating mga anak 
kung kanino sila aasa para sa kapata-
waran ng kanilang mga kasalanan.” 2

Sa puntong ito, nadama ni Nicholas 
ang Espiritu nang napakalakas kaya’t 
napaiyak siya. Natanto niya na habang 
nagbabasa siya ay nakatanggap siya ng 
maraming espirituwal na pahiwatig na 
ang aklat na ito ay banal na kasulatan, 
pinakatumpak sa lahat ng nabasa niya. 
Natanto niya na ang mga Banal sa mga 
Huling Araw, taliwas sa naririnig niya, 
ay lubos na naniniwala kay Jesucristo. 
Pagkatapos ipatigil ang Simbahan at 
nang bumalik na ang mga missionary 
sa Ghana, si Nicholas, ang kanyang 
asawa, at mga anak ay sumapi sa 
Simbahan. Nang makita ko siya noong 
nakalipas na taon, siya ay isang police 
commander at naglilingkod bilang 
pangulo ng Tamale Ghana District ng 
Simbahan. Sinabi niya: “Binago ng Sim-
bahan ang buhay ko. . . . Nagpapasala-
mat ako sa Dakilang Diyos na umakay 
sa akin sa ebanghelyong ito.” 3

Si Alibert Davies, isa pang taga- 
Ghana, ay sinamahan ang isang kaibi-
gan sa isa sa ating mga meetinghouse, 
kung saan may presidency meeting ang 
kaibigan niya. Habang hinihintay niya 
ang kanyang kaibigan, binasa ni Alibert 
ang isang aklat na nakita niya malapit sa 
kanya. Nang matapos ang miting, gusto 
ni Alibert na iuwi ang aklat. Pinayagan 
siyang iuwi hindi lamang ang aklat na 
iyon kundi pati na rin ang isang kopya 
ng Aklat ni Mormon. Pagkauwi niya, 
sinimulan niyang basahin ang Aklat ni 
Mormon. Hindi na niya ito maibaba. 
Nagbasa siya sa liwanag ng kandila 
hanggang alas-3:00 n.u. Ginawa niya 
iyon nang ilang gabi, na sobrang naan-
tig sa nabasa at nadama niya. Miyembro 
na ngayon ng Simbahan si Alibert.

Natutukoy kaagad ng mga miyem-
brong namuhay noong panahong ipa-
tigil ang gawain ng Simbahan ang mga 
pagpapalang dulot ng di-karaniwang 
panahong iyon. Lumakas ang pana-
nampalataya ng marami sa kabila ng 
hirap na dinanas nila. At isang pagpa-
pala ng pagpapatigil sa Simbahan ang 
dumating sa di-karaniwang paraan.

Si Nicholas Ofosu-Hene ay bata 
pang pulis na itinalagang magbantay 
sa isang LDS meetinghouse noong 
panahong ipatigil ang Simbahan. Ang 
tungkulin niya ay bantayan ang gusali 
sa gabi. Noong unang dumating si 
Nicholas sa meetinghouse, nakita niya 
na nagkalat ang mga bagay sa paligid, 
mga papel, mga aklat, at magulo ang 
mga kagamitan. Sa gitna ng magulong 
paligid na ito, nakita niya ang isang 
kopya ng Aklat ni Mormon. Sinubukan 
niyang hindi pansinin ang aklat dahil 
may nagsabi sa kanyang masama ito. 
Subalit kakaiba ang nadama niya rito. 
Sa huli, hindi na kayang balewalain 
ni Nicholas ang aklat. Dinampot niya 
ito. Nadama niyang kailangan niyang 
simulang basahin ito. Binasa niya ito 
nang buong gabi, napapaluha habang 
siya’y nagbabasa.

Ni Elder LeGrand R. Curtis Jr.
Ng Pitumpu

Noong Hunyo 14, 1989, dahil sa 
ilang maling impormasyon tung-
kol sa Simbahan, ipinagbawal ng 

gobyerno ng Ghana ang lahat ng akti-
bidad ng Ang Simbahan ni Jesucristo 
ng mga Banal sa mga Huling Araw sa 
loob ng bansang ito sa Africa. Inang-
kin ng gobyerno ang lahat ng pag-aari 
ng Simbahan, at nahinto ang lahat ng 
gawaing misyonero. Ang mga miyem-
bro ng Simbahan, na tinawag ang 
panahong ito na “ang pagpapatigil,” ay 
ginawa ang lahat ng kanilang maka-
kaya para ipamuhay ang ebanghelyo 
nang walang mga branch meeting o 
suporta ng mga missionary. Maraming 
nakaaantig na kuwento tungkol sa 
kung paano napanatili ng mga miyem-
bro ang liwanag ng ebanghelyo sa 
pamamagitan ng pagsamba sa kanilang 
mga tahanan at pangangalaga sa isa’t 
isa bilang mga home at visiting teacher.

Naayos kalaunan ang hindi pagka-
kaunawaan, at noong Nobyembre 30, 
1990, natapos ang pagpapatigil sa 
gawain ng Simbahan at naibalik ang 
mga normal na aktibidad ng Simba-
han.1 Simula noon, nagkaroon na ng 
magandang ugnayan ang Simbahan at 
ang gobyerno ng Ghana.

May Kapangyarihan 
sa Aklat
Ang pinakadakilang kapangyarihan ng Aklat ni Mormon ay 
ang impluwensya nito na mas ilapit tayo kay Jesucristo.
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Nagsimula si Angelo Scarpulla sa 
pag-aaral ng teolohiya sa kanyang 
bansang-sinilangang Italya noong 10 
taong gulang siya. Kalaunan ay naging 
pari siya at matapat na naglingkod sa 
kanyang simbahan. May panahon sa 
kanyang buhay na nagsimula siyang 
mag-alinlangan sa kanyang paniniwa-
la, at hinangad na makapag-aral pa at 
nabigyan ng mga pagkakataon para 
magawa ito. Gayunman, habang lalo 
siyang nag-aaral, mas nabalisa siya. 
Nakumbinsi siya sa nabasa at nadama 
niya na nagkaroon ng malawakang 
apostasiya mula sa tunay na doktrinang 
itinuro ni Jesus at ng mga naunang 
Apostol. Hinanap ni Angelo ang tunay 
na relihiyon ng Diyos sa iba-ibang 
simbahan ngunit hindi siya nasiyahan 
sa loob ng maraming taon.

Isang araw ay may nakilala siyang 
dalawang miyembro ng Simbahan na 
tumutulong sa mga missionary sa pag-
hahanap ng mas marami pang tuturu-
an. Nagustuhan niya sila at masayang 
nakinig sa kanilang mensahe. Buong-
pusong tinanggap ni Angelo ang isang 
kopya ng Aklat ni Mormon.

Nang gabing iyon ay sinimulan 
niyang basahin ang aklat. Napuspos 
siya ng kagalakan. Sa pamamagitan ng 
Espiritu, binigyan ng Diyos si Ange-
lo ng katiyakan na makikita niya sa 
Aklat ni Mormon ang katotohanang 
maraming taon na niyang hinahanap. 
Nakadama siya nang lubos na kasi-
yahan. Pinagtibay ng nabasa at ng 
natutuhan niya mula sa mga missionary 

ang kanyang konklusyon na nagkaroon 
ng malawakang apostasiya, at nalaman 
din niya na ipinanumbalik na sa mun-
do ang tunay na Simbahan ng Diyos. 
Di-nagtagal, nabinyagan si Angelo sa 
Simbahan.4 Noong una ko siyang naki-
lala, siya ang pangulo ng Rimini Branch 
ng ating Simbahan sa Italy.

Ang naranasan nina Nicholas, 
Alibert, at Angelo sa Aklat ni Mormon 
ay nagpaalala sa karanasan ni Parley P. 
Pratt:

“Binuksan ko [ang aklat] nang nana-
nabik. . . . Buong araw akong nagbasa; 
[abala para sa akin] ang pagkain, hindi 
ko gustong kumain; [hindi ko maga-
wang matulog nang] sumapit ang gabi, 
sapagkat mas gusto kong magbasa 
kaysa matulog.

“Habang nagbabasa ako, napasa-
akin ang espiritu ng Panginoon, at 
nalaman at naunawaan ko na totoo 
ang aklat, kasing-simple at kasing-tiyak 
ng pagkaalam at pagkaunawa ng isang 
tao na buhay siya. Lubos na ngayon 
ang aking kagalakan, tulad din noon, 
at nagalak ako [at napawi ang] lahat ng 
pasakit, sakripisyo, at paghihirap ng 
aking buhay.” 5

May mga taong lubos na naaantig 
ng Aklat ni Mormon sa unang pagbuk-
lat nila nito, ngunit sa iba ang patotoo 
sa katotohanan ay dumarating nang 
paunti-unti habang binabasa at ipinag-
darasal nila ito. Ganyan ang nangyari 
sa akin. Una kong nabasa ang Aklat ni 
Mormon noong tinedyer ako at estud-
yante sa seminary. Ito ang kopya ng 
Aklat ni Mormon na binasa ko. Hindi 
ko masasabi sa inyo ang tiyak na oras 
o lugar kung kailan ito nangyari, ngunit 
sa isang bahagi ng pagbabasa kong 
iyon, may nadama akong kakaiba. May 
nadarama akong sigla at saya sa tuwing 
bubuklatin ko ang aklat. Lalo ko pang 
nadarama ito habang patuloy ako sa 
pagbasa. Ganito pa rin ang nadarama 
ko hanggang sa araw na ito. Sa tuwing 
binubuklat ko ang Aklat ni Mormon, 
tila may switch na binubuksan— 
pinupuspos ng Espiritu ang aking 
puso’t kaluluwa.

Ngunit sa iba, mas dahan-dahan ang 
pagdating ng patotoo sa Aklat ni Mor-
mon, matapos ang maraming pag-aaral 
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at pagdarasal. May kaibigan akong 
nagbasa ng Aklat ni Mormon upang 
malaman kung totoo ito. Sinunod niya 
ang paanyaya ni Moroni na magtanong 
sa Diyos nang may matapat na puso at 
tunay na layunin at nang may pana-
nampalataya kay Cristo, kung totoo ang 
Aklat ni Mormon.6 Ngunit hindi niya 
kaagad natanggap ang ipinangakong 
espirituwal na sagot. Gayunpaman, 
isang araw, habang nagninilay-nilay 
siya, habang nagmamaneho, nagpa-
totoo sa kanya ang Espiritu tungkol 
sa katotohanan ng Aklat ni Mormon. 
Tuwang-tuwa at napakasayang ibinaba 
niya ang bintana ng kotse at sumigaw, 
hindi sa kanino pa mang tao kundi sa 
buong mundo, “Totoo nga!”

Nagkaroon man tayo ng patotoo sa 
Aklat ni Mormon sa unang pagkakataon 
na buklatin natin ito o sa paglipas pa 
ng mga araw, maiimpluwensyahan tayo 
nito sa buong buhay natin kung patuloy 
nating babasahin ito at ipamumuhay 
ang mga turo nito. Itinuro ni Pangulong 
Ezra Taft Benson: “May kapangyarihan 
sa aklat na iyon na magsisimulang 
dumaloy sa inyong buhay sa sandaling 
simulan ninyong dibdibang pag-aralan 
ang aklat. Magkakaroon kayo ng karag-
dagang lakas para labanan ang tukso. 
Magkakaroon kayo ng kapangyarihang 
iwasan ang panlilinlang. Magkakaroon 
kayo ng lakas na manatili sa makipot at 
makitid na landas.” 7

Hinihikayat ko ang lahat na naka-
karinig sa mensaheng ito, kabilang ang 
mga maytaglay ng Aaronic Priesthood 
na narito ngayong gabi sa miting na 
ito, na tuklasin ang kapangyarihan ng 
Aklat ni Mormon. Tulad ng paanyaya 
sa atin ni Pangulong Thomas S. Mon-
son: “Basahin ang Aklat ni Mormon. 
Pag-isipang mabuti ang mga turo nito. 
Tanungin ang Ama sa Langit kung ito 
ay totoo.” 8 Sa paraang ito, madarama 
ninyo ang Espiritu ng Diyos sa inyong 
buhay. Ang Espiritung iyan ay magiging 
bahagi ng inyong patotoo na totoo ang 
Aklat ni Mormon, na si Joseph Smith ay 
propeta ng Diyos, at na Ang Simbahan 
ni Jesucristo ng mga Banal sa mga 
Huling Araw ang tunay na Simbahan 
ng Diyos sa lupa ngayon. Tutulungan 
kayo ng patotoong iyan na mapagla-
banan ang tukso.9 Ihahanda kayo nito 
para sa “dakilang panawagan na . . . 
magsumigasig na gumawa sa mga 
ubasan ng Panginoon.” 10 Ito ay magsi-
silbing matibay na angkla kapag may 
nagpaparatang o naninira sa inyo para 
subukin ang inyong pananampalataya, 
at magsisilbi itong matatag at di-natiti-
nag na pundasyon kapag may nagta-
nong na hindi ninyo kaagad masagot. 
Mahihiwatigan ninyo ang tama at mali, 
at madarama ninyo na muling pinag-
titibay ng Espiritu Santo ang inyong 
patotoo nang paulit-ulit habang patuloy 
ninyong binabasa ang Aklat ni Mormon 
sa buong buhay ninyo.

Hinihikayat ko rin ang lahat ng mga 
magulang na nakakarinig o nakaka-
basa sa mensaheng ito na gawing 
mahalagang bahagi ng inyong mga 
tahanan ang Aklat ni Mormon. Habang 
lumalaki ang aming mga anak, bina-
basa namin ang Aklat ni Mormon 
habang nag-aalmusal kami. Ito ang 
bookmark na ginamit namin. Nasa 
harapan ang isang pahayag mula kay 
Pangulong Benson na nangangako na 
ibubuhos ng Diyos ang isang pagpa-
pala sa amin kapag binasa namin ang 
Aklat ni Mormon.11 Nasa likuran ang 
isang pangako mula kay Pangulong 
Marion G. Romney, na dating tagapayo 
sa Unang Panguluhan: “Natitiyak ko 
na kung mapanalangin at regular na 
babasahin ng mga magulang, sa ating 

mga tahanan, ang Aklat ni Mormon 
kapwa nang sarilinan at nang kasama 
ang kanilang mga anak, mapapa-
saating mga tahanan at sa lahat ng 
nakatira doon ang diwa ng aklat na 
iyon. . . . Lilisan ang espiritu ng pag-
tatalo. Magpapayo ang mga magulang 
sa kanilang mga anak nang may mas 
dakilang pagmamahal at karunungan. 
Ang mga anak ay higit na makatu-
tugon at makasusunod sa payo ng 
kanilang mga magulang. Mag-iibayo 
ang kabutihan. Ang pananampalataya, 
pag-asa, at pag-ibig sa kapwa—ang 
dalisay na pag-ibig ni Cristo—ay mag-
iibayo sa ating mga tahanan at buhay, 
magdudulot ito ng kapayapaan, kaga-
lakan, at kaligayahan.” 12

Ngayon, pagkalipas ng maraming 
taon matapos lisanin ng mga anak 
namin ang aming tahanan at magsi-
mula ng kanilang sariling pamilya, 
malinaw naming nakita ang katuparan 
ng pangako ni Pangulong Romney. 
Malayo pa sa pagiging perpekto ang 
aming pamilya, ngunit mapatototoha-
nan namin ang kapangyarihan ng Aklat 
ni Mormon at ang mga pagpapalang 
dumating at patuloy na dumarating sa 
buhay ng aming buong pamilya dahil 
sa pagbabasa nito.

Ang pinakadakilang kapangya-
rihan ng Aklat ni Mormon ay ang 
impluwensya nito na mas ilapit tayo 
kay Jesucristo. Ito ay isang matibay 
na patotoo tungkol sa Kanya at sa 
Kanyang nakatutubos na misyon.13 Sa 
pamamagitan nito ay naunawaan natin 
ang kadakilaan at kapangyarihan ng 
Kanyang Pagbabayad-sala.14 Malinaw 
nitong itinuturo ang Kanyang dok-
trina.15 At dahil sa napakagagandang 
kabanata na naglalarawan ng pagbisita 
ng nabuhay na muling Cristo sa mga 
Nephita, nakita at nadama natin Siyang 
magmahal, magbasbas, at magturo 
sa mga taong ito at naunawaan na 
gagawin din Niya ang gayon sa atin 
kung lalapit tayo sa Kanya sa pama-
magitan ng pagsasabuhay ng Kanyang 
ebanghelyo.16

Mga kapatid, pinatototohanan ko 
ang kapangyarihan ng Aklat ni Mormon. 
Binabasa ko man ito sa English, Italian, 
o French, naka-print man o sa electronic 
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device, nadarama ko pa rin sa aking 
buhay ang napakagandang impluwen-
sya na nagmumula sa mga kabanata 
at mga talata nito. Pinatototohanan 
ko ang kapangyarihan nito na mas 
naglalapit sa atin kay Cristo. Dalangin 
ko na lubos na makinabang ang bawat 
isa sa atin sa kapangyarihang taglay ng 
napakagandang aklat na ito ng banal 
na kasulatan. Sa pangalan ni Jesucristo, 
amen. ◼
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turong iyon, ngunit ngayon ay “sumagi 
sa kanyang isipan ang kaisipang ito,” 
at mapagpakumbaba at taos-puso 
siyang nagtiwala sa nagbabayad-salang 
kapangyarihan ni Cristo.2

Nang malampasan ni Alma ang 
karanasang ito, nagbago siya. Mula sa 
pangyayaring iyon, inilaan niya ang 
kanyang buhay sa pagsasaayos ng 
pinsalang naidulot niya. Siya ay isang 
magandang halimbawa ng pagsisisi, 
pagpapatawad, at walang-maliw na 
katapatan.

Kalaunan ay pinili si Alma upang 
pumalit sa kanyang ama bilang pinuno 
ng Simbahan ng Diyos.

Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf
Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan

Nakababatang Alma
Isa sa mga pinaka-di-malilimutang 

tauhan sa banal na kasulatan ay si 
Nakababatang Alma. Bagama’t anak siya 
ng isang dakilang propeta, panandali-
an siyang naligaw ng landas at naging 
“napakasama at isang lalaking suma-
samba sa mga diyus-diyusan.” Sa mga 
kadahilanang hindi natin alam, siya ay 
naging masigasig sa pagsalungat sa kan-
yang ama at hinangad na wasakin ang 
Simbahan. At dahil sa kanyang kahu-
sayan sa pagsasalita at panghihikayat, 
nagkaroon siya ng malaking tagumpay.1

Ngunit nagbago ang buhay ni Alma 
nang magpakita sa kanya ang isang 
anghel at nangusap tulad ng tinig 
ng kulog. Sa loob ng tatlong araw 
at tatlong gabi, si Alma ay “giniya-
gis ng walang hanggang pagdurusa, 
. . . maging ng mga pasakit ng isang 
isinumpang kaluluwa.” At pagkata-
pos, kahit paano, may naalaala siya 
na nagdala ng liwanag sa kadiliman 
ng kanyang isipan—isang walang-
hanggang katotohanan, na itinuro ng 
kanyang ama: na paparito si Jesucristo 
“na magbabayad-sala para sa mga kasa-
lanan ng sanlibutan.” Noon pa man ay 
hindi na tinanggap ni Alma ang mga 

Matuto kina Alma 
at Amulek
Umaasa ako na ang mga taong lumayo sa landas ng pagkadisipulo ay 
makakakita gamit ang kanilang puso at matututo kina Alma at Amulek.
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Marahil ay alam ng bawat mama-
mayan ng bansang Nephita ang 
kuwento ni Alma. Ang mga Twitter, 
Instagram, at Facebook ng kanyang 
panahon ay maaaring puno ng mga 
larawan at mga kuwento tungkol 
sa kanya. Maaaring regular siyang 
nasa pabalat ng Zarahemla Weekly at 
naging paksa ng mga editoryal at mga 
network special. Sa madaling salita, 
maaaring siya ang pinakatanyag na tao 
noong kanyang panahon.

Ngunit nang makita ni Alma na 
nakakalimutan na ng kanyang mga 
tao ang Diyos at itinataas ang kanilang 
sarili sa kapalaluan at nagtatalu-talo, 
pinili niyang magbitiw sa katungkulan 
niya sa pamahalaan at inilaan ang kan-
yang sarili nang “lubos . . . sa mataas 
na pagkasaserdote ng banal na orden 
ng Diyos,” 3 nangangaral ng pagsisisi sa 
mga Nephita.

Sa una, nagkaroon ng malaking 
tagumpay si Alma—hanggang sa 
pumunta siya sa lungsod ng Ammo-
nihas. Alam ng mga tao sa lungsod 
na iyon na hindi na lider ng kanilang 
bansa si Alma, at hindi nila gaanong 
iginalang ang kanyang priesthood. Siya 
ay nilait, kinutya, at itinaboy nila pala-
bas ng kanilang lungsod.

Nanlulumong nilisan ni Alma ang 
lungsod ng Ammonihas.4

Subalit sinabi sa kanya ng isang 
anghel na bumalik siya.

Isipin natin ito: inutusan siyang 
bumalik sa mga taong napopoot sa 
kanya at may galit sa Simbahan. Ito ay 

isang mapanganib at marahil naka-
mamatay na tungkulin. Ngunit hindi 
nag-atubili si Alma. “Mabilis siyang 
bumalik.” 5

Maraming araw nang nag-aayuno si 
Alma noong pumasok siya sa lungsod. 
Doon ay hiniling niya sa isang estrang-
hero kung maaari itong “magbigay sa 
isang hamak na tagapaglingkod ng 
Diyos ng kahit anong makakain.” 6

Amulek
Ang pangalan ng lalaking ito ay 

Amulek.
Si Amulek ay isang mayaman at 

kilalang mamamayan ng Ammonihas. 
Bagama’t nagmula siya sa angkan ng 
mga nagsisisampalataya, ang kanyang 
sariling pananampalataya ay nanghina 
na. Ipinagtapat niya kalaunan, “ako ay 
tinawag nang maraming ulit at ako ay 
tumangging makinig; kaya nga nala-
laman ko ang hinggil sa mga bagay 
na ito, gayon pa man, ako ay hindi 
[naniwala]; anupa’t ako ay nagpatuloy 
sa paghihimagsik laban sa Diyos.” 7

Ngunit inihahanda ng Diyos si 
Amulek, at nang makilala niya si Alma, 
tinanggap niya ang tagapaglingkod ng 
Panginoon sa kanyang tahanan, kung 
saan namalagi si Alma nang maraming 
araw.8 Sa panahong iyon, binuksan ni 
Amulek ang kanyang puso sa mensahe 
ni Alma, at malaking pagbabago ang 
nangyari sa kanya. Simula noon, hindi 
lamang naniwala si Amulek kundi 
naging tagapagtanggol din siya ng 
katotohanan.

Noong humarap muli si Alma 
upang magturo sa mga tao ng Ammo-
nihas, mayroon na siyang kasamang 
pangalawang saksi—si Amulek, na 
kababayan nila.

Ang mga sumunod na pangyayari 
ay naglalaman ng isa sa mga pinaka-
masaya at pinakamalungkot din na 
kuwento sa buong banal na kasulatan. 
Mababasa ninyo ito sa Alma, mga 
kabanata 8–16.

Ngayon, nais kong anyayahan 
kayong pag-isipan ang dalawang 
tanong:

Una: “Ano ang matututuhan ko  
kay Alma?”

Pangalawa: “Paano ako natutulad 
kay Amulek?”

Ano ang Matututuhan Ko kay Alma?
Hayaan ninyong magsimula ako sa 

pagtatanong sa lahat ng mga pinuno ng 
Simbahan ni Jesucristo noon, ngayon, 
o sa hinaharap, “Ano ang matututuhan 
ninyo kay Alma?”

Si Alma ay napakatalino at napa-
kahusay na tao. Maaaring madaling 
isipin na hindi niya kailangan ang 
tulong ninuman. Gayunman, ano ang 
ginawa ni Alma nang bumalik siya sa 
Ammonihas?

Natagpuan ni Alma si Amulek at 
hiningi ang tulong nito.

At nakatanggap ng tulong si Alma.
Sa anupamang dahilan, minsan 

tayong mga lider ay nag-aatubiling 
hanapin at magpatulong sa mga 
Amulek natin. Marahil ay iniisip natin 
na magagawa natin nang mas mabu-
ti ang gawain nang tayo lamang, o 
nag-aatubili tayo na abalahin ang iba, 
o ipinapalagay natin na hindi nais ng 
iba na makibahagi. Madalas tayong 
nag-aatubili na anyayahan ang mga 
tao na gamitin ang mga talentong 
ibinigay sa kanila ng Diyos at makiba-
hagi sa dakilang gawain ng kaligtasan.

Isipin ang Tagapagligtas—itina-
yo ba Niyang mag-isa ang Kanyang 
Simbahan?

Hindi.
Ang mensahe Niya ay hindi “Diyan 

ka lang. Ako ang bahala dito.” Sa 
halip, ito ay “Pumarito ka, sumunod 
ka sa akin.” 9 Binigyang-inspirasyon, 
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inanyayahan, tinagubilinan, at pag-
katapos ay pinagkatiwalaan Niya ang 
Kanyang mga tagasunod “na gawin 
. . . ang mga bagay na nakita ninyong 
ginawa ko.” 10 Sa ganitong paraan, 
hindi lamang itinatag at pinalakas ni 
Jesucristo ang Kanyang Simbahan 
kundi pati na rin ang Kanyang mga 
tagapaglingkod.

Anuman ang kasalukuyang katung-
kulan ninyo ngayon—kayo man ay 
deacons quorum president, stake pre-
sident, o Area President—para maging 
matagumpay, dapat ninyong hanapin 
ang inyong mga Amulek.

Maaaring isa siyang taong mapagpa-
kumbaba o hindi kapansin-pansin sa 
mga kongregasyon ninyo. Maaaring isa 
siyang tao na tila ayaw makibahagi o 
hindi kayang maglingkod. Ang inyong 
mga Amulek ay maaaring bata o matan-
da, lalaki o babae, walang karanasan, 
pagod, o hindi aktibo sa Simbahan. 
Ngunit ang maaaring hindi nakikita sa 
una ay ang pag-asam na marinig nila sa 
inyo ang mga salitang “Kailangan ka ng 
Panginoon! Kailangan kita!”

Sa kaibuturan ng kanilang puso, 
maraming nagnanais maglingkod sa 
kanilang Diyos. Nais nilang maging 
kasangkapan sa Kanyang mga kamay. 
Nais nilang humawak sa kanilang 
panggapas at magsikap nang buo 
nilang lakas na ihanda ang mundo para 
sa pagbabalik ng ating Tagapaglig-
tas. Nais nilang itayo at palakasin ang 
Kanyang Simbahan. Subalit nag-aatubili 
silang magsimula. Madalas ay hinihin-
tay nilang kausapin sila.

Inaanyayahan ko kayo na isipin ang 
mga taong nasa inyong mga branch  
at ward, sa inyong mga mission at 
stake, na kailangang kausapin at 
hikayating kumilos. Hinuhubog na 
sila ng Panginoon—inihahanda sila, 
pinalalambot ang kanilang mga puso. 
Gamitin ang inyong mga puso sa pag-
hahanap sa kanila.

Tulungan sila. Turuan sila. Bigyang-
inspirasyon sila. Tanungin sila.

Ibahagi sa kanila ang sinabi ng 
anghel kay Amulek—na ang pagpapala 
ng Panginoon ay mapapasakanila at 
sa kanilang sambahayan.11 Maaaring 
magulat kayo na matagpuan ang isang 

magiting na lingkod ng Panginoon na 
nanatili sanang nakatago.

Paano Ako Natutulad kay Amulek?
Bagama’t ang iba sa atin ay dapat 

maghanap ng isang Amulek, maaaring 
para sa iba ang tanong ay “Paano ako 
natutulad kay Amulek?”

Marahil, sa paglipas ng mga taon, 
hindi kayo gaanong naging masigasig 
sa pagiging disipulo ninyo. Marahil 
ay lumamlam ang liwanag ng inyong 
patotoo. Marahil ay inilayo ninyo ang 
inyong sarili sa katawan o Simbahan 
ni Cristo. Marahil ay nagdamdam kayo 
o maaaring nagalit pa. Tulad ng ilang 
miyembro sa sinaunang Simbahan 
sa Efeso, maaaring iniwan ninyo ang 
inyong “unang pag-ibig” 12—ang dalisay 
at walang-hanggang mga katotohanan 
ng ebanghelyo ni Jesucristo.

Marahil, tulad ni Amulek, alam nin-
yo sa inyong puso na “tinawag [kayo] 
nang maraming ulit,” ngunit kayo ay 
“tumangging makinig.”

Gayunman, nakikita sa inyo ng 
Panginoon kung ano ang nakita Niya kay 
Amulek—ang potensyal ng isang magi-
ting na tagapaglingkod na may mahala-
gang gawaing gagawin at may patotoong 
maibabahagi. May paglilingkod na hindi 
maibibigay ng iba sa gayunding paraan. 
Ipinagkatiwala ng Panginoon sa inyo ang 
Kanyang banal na priesthood, na nag-
tataglay ng banal na kapangyarihan na 
pagpalain at pasiglahin ang iba. Makinig 
gamit ang inyong puso at sundin ang 
mga pahiwatig ng Espiritu.

Ang Karanasan ng Isang Miyembro
Naantig ako sa karanasan ng isang 

kapatid na nagtanong sa kanyang sarili, 
“Kapag tumawag ang Panginoon, mari-
rinig ko kaya?” Tatawagin kong David 
ang mabuting kapatid na ito.

Sumapi si David sa Simbahan mga 
30 taon na ang nakararaan. Nagmis-
yon siya at pagkatapos ay nag-aral ng 
abogasiya. Habang nag-aaral at nagta-
trabaho para suportahan ang kanyang 
pamilya, may nalaman siyang ilang 
impormasyon tungkol sa Simbahan 
na ikinalito niya. Habang mas marami 
siyang binabasang ganitong mga nega-
tibong materyal, mas nababalisa siya. 
Kalaunan ay hiniling niya na alisin sa 
mga talaan ng Simbahan ang kanyang 
pangalan.

Mula nang sandaling iyon, tulad ni 
Alma noong mga araw na naghimag-
sik siya, ginugol ni David ang mara-
ming oras sa pakikipagdebate sa mga 
miyembro ng Simbahan, pakikipag-
usap online na may layuning subukin 
ang kanilang mga paniniwala.

Napakahusay niya rito.
Isa sa mga miyembrong nakadebate 

niya ay tatawagin kong Jacob. Laging 
mabait at magalang si Jacob kay David, 
subalit matatag din siya sa pagtatanggol 
sa Simbahan.

Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon 
ng paggalang sa isa’t isa sina David 
at Jacob at naging magkaibigan. Ang 
hindi alam ni David ay ipinagdarasal 
siya ni Jacob at buong katapatan itong 
ginawa nang mahigit isang dekada. 
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Inilagay pa nga niya ang pangalan ng 
kanyang kaibigan para ipanalangin sa 
mga templo ng Panginoon at umasa na 
lalambot ang puso ni David.

Sa paglipas ng panahon, unti-unti, 
nagbago si David. Nagsimula niyang 
maalala nang may kaligayahan ang 
mga espirituwal na karanasan niya 
noon, at naalala niya ang kagalakang 
nadama niya noong miyembro siya 
ng Simbahan.

Tulad ni Alma, hindi lubusang 
nalimutan ni David ang mga katotoha-
nan ng ebanghelyo na minsan niyang 
tinanggap. At tulad ni Amulek, nadama 
ni David ang pagtulong sa kanya ng 
Panginoon. Isa na ngayong partner si 
David sa isang law firm—isang pres-
tihiyosong trabaho. Nagkaroon siya 
ng reputasyon na siya ay kritiko ng 
Simbahan, at sobra ang pagmamataas 
niya para hilinging tanggapin siyang 
muli sa Simbahan.

Gayunpaman, patuloy niyang 
naramdaman ang panghihikayat ng 
Pastol.

Isinapuso niya ang talatang “Kung 
nagkukulang ng karunungan ang 
sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios, 
na nagbibigay ng sagana sa lahat at 
hindi nanunumbat; at ito’y ibibigay sa 
kaniya.” 13 Nanalangin siya, “Mahal na 
Diyos, nais ko pong muling maging 

Banal sa mga Huling Araw, ngunit 
may mga tanong ako na kailangan 
ng sagot.”

Nagsimula siyang makinig sa mga 
bulong ng Espiritu at sa mga naka-
aantig na sagot ng mga kaibigan 
na kailanman ay hindi niya ginawa 
noon. Unti-unti, ang kanyang pag-
aalinlangan ay nauwi sa pananampala-
taya, hanggang sa matanto niya sa huli 
na muli siyang nakadama ng patotoo 
kay Jesucristo at sa Kanyang ipinanum-
balik na Simbahan.

Sa puntong iyon, alam niya na 
madaraig niya ang kanyang kapalaluan 
at magagawa ang anumang kailangan 
upang matanggap muli sa Simbahan.

Kalaunan, nabinyagan muli si David 
at pagkatapos ay inasam ang araw 
na maipanumbalik sa kanya ang mga 
pagpapala.

Masaya kong ibinabalita na nitong 
nakaraang tag-init, naipanumbalik na 
ang mga pagpapala kay David. Muli na 
siyang lubos na nakikibahagi sa Sim-
bahan at naglilingkod bilang teacher 
ng Gospel Doctrine sa kanyang ward. 
Ginagamit niya ang lahat ng pagka-
kataon para maikuwento sa iba ang 
tungkol sa kanyang pagbabago, upang 
maayos ang pinsalang idinulot niya, at 
upang magpatotoo tungkol sa ebang-
helyo at sa Simbahan ni Jesucristo.

Katapusan
Mahal kong mga kapatid at mga 

kaibigan, ating hanapin, bigyang- 
inspirasyon, at asahan ang mga Amulek 
sa ating mga ward at mga stake. Mara-
ming Amulek sa Simbahan ngayon.

Marahil ay may kakilala kayo. Mara-
hil ay isa kayo sa kanila.

Marahil ay binubulungan kayo ng 
Panginoon, hinihikayat kayong buma-
lik sa inyong unang pag-ibig, ibahagi 
ang inyong mga talento, gamitin nang 
karapat-dapat ang priesthood, at 
maglingkod kasama ang kapwa ninyo 
mga Banal sa paglapit kay Jesucristo 
at pagtatayo ng kaharian ng Diyos dito 
sa lupa.

Alam ng ating pinakamamahal na 
Tagapagligtas kung nasaan kayo. Alam 
niya ang nasa puso ninyo. Nais Niya 
kayong sagipin. Tutulungan Niya kayo. 
Buksan lang ninyo ang inyong puso 
sa Kanya. Umaasa ako na ang mga 
taong lumayo sa landas ng pagkadisi-
pulo—kahit na ilang antas lamang—
ay mapagninilay-nilay ang kabutihan 
at biyaya ng Diyos, makakakita gamit 
ang kanilang puso, matututo kina Alma 
at Amulek, at maririnig ang nakapag-
papabagong-buhay na mga salita ng 
Tagapagligtas: “Pumarito ka, sumunod 
ka sa akin.”

Hinihikayat ko kayo na sundin ang 
Kanyang paanyaya, dahil tiyak na 
matatanggap ninyo ang gantimpala ng 
langit. Ang mga pagpapala ng Pangino-
on ay mapapasainyo at sa inyong 
sambahayan.14

Ito ang aking patotoo at binabas-
basan ko kayo bilang Apostol ng 
Panginoon, sa pangalan ni Jesucristo, 
amen. ◼

MGA TALA
 1. Tingnan sa Mosias 27:8–10.
 2. Tingnan sa Alma 36:6–20.
 3. Alma 4:20.
 4. Tingnan sa Alma 8:24.
 5. Alma 8:18.
 6. Alma 8:19.
 7. Tingnan sa Alma 10:2–6.
 8. Tingnan sa Alma 8:27.
 9. Lucas 18:22.
 10. Pagsasalin ni Joseph Smith, Mateo 26:25 

(sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan).
 11. Tingnan sa Alma 10:7.
 12. Tingnan sa Apocalipsis 2:4.
 13. Santiago 1:5.
 14. Tingnan sa Alma 10:7.
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Labindalawang Apostol. Animnapung 
taon na akong naglalakbay na kasama 
nila at ng iba pang mga korum; at nais 
kong sabihin sa kapulungang ito na 
sinang-ayunan ako sa pamamagitan ng 
kapangyarihan ng Diyos habang nasa 
katungkulan ako ng isang Teacher, at 
lalo na habang nanunungkulan ako 
sa Simbahan bilang Priest, na tulad 
noong sang-ayunan ako bilang Apostol. 
Walang pagkakaiba rito basta’t ginaga-
wa natin ang ating tungkulin.” 1

Ang kahanga-hangang espirituwal 
na posibilidad na iyon na walang 
ipinagkaiba ay ipinahiwatig sa pag-
lalarawan ng Panginoon sa Aaronic 
Priesthood bilang “karagdagan” sa 
Melchizedek Priesthood.2 Ang ibig sabi-
hin ng salitang karagdagan ay konek-
tado ang dalawa. Ang koneksyong ito 
ay mahalaga sa pagiging puwersa at 
pagpapala ng priesthood, sa daigdig na 
ito at magpakailanman, sapagkat ito’y 
“walang simula ng mga araw o katapu-
san ng mga taon.” 3

Simple lang ang koneksyon. Iniha-
handa ng Aaronic Priesthood ang mga 
kabataang lalaki para sa mas sagradong 
pagtitiwala.

“Ang kapangyarihan at karapatan 
ng nakatataas, o Pagkasaserdoteng 
Melquisedec, ay humawak ng mga susi 
ng lahat ng pagpapalang espirituwal ng 
simbahan—

“Upang magkaroon ng pribilehi-
yong matanggap ang mga hiwaga ng 
kaharian ng langit, upang mabuksan 
ang langit sa kanila, upang makipag-
usap sa pangkalahatang pagpupulong 

ako . . . sa isang misyon sa katimugang 
bansa. Taglagas noon ng 1834. May 
kasama akong kompanyon noon, at 
nagsimula kami na walang dalang pera 
at pagkain. Mag-isa akong naglakbay 
nang maraming milya at nagturo ng 
Ebanghelyo, at marami akong nabin-
yagan na hindi ko makumpirma sa 
Simbahan, dahil Priest lang ako. . . . 
Matagal-tagal din akong naglakbay at 
nagturo ng Ebanghelyo bago ako naor-
den bilang Elder. . . .

“[Ngayon] mga limampu’t apat 
na taon na akong miyembro ng 

Ni Pangulong Henry B. Eyring
Unang Tagapayo sa Unang Panguluhan

Napakapalad kong makadalo sa 
pulong na ito kasama ang mga 
maytaglay ng priesthood ng 

Diyos. Ang katapatan, pananampalata-
ya, at di-makasariling paglilingkod ng 
lupong ito ng kalalakihan at kabataang 
lalaki ay isang makabagong himala. 
Nangungusap ako ngayong gabi sa 
mga maytaglay ng priesthood, matan-
da at bata, na nagkakaisa sa buong-
pusong paglilingkod sa Panginoong 
Jesucristo.

Ipinagkakaloob ng Panginoon ang 
Kanyang kapangyarihan sa lahat ng 
may katungkulan sa priesthood na 
naglilingkod nang karapat-dapat sa 
kanilang mga tungkulin sa priesthood.

Inilarawan ni Wilford Woodruff, 
noong siya ang Pangulo ng Simbahan, 
ang kanyang karanasan sa mga katung-
kulan ng priesthood:

“Napakinggan ko ang pinakaunang 
sermon na aking narinig sa Simbahang 
ito. Kinabukasan ay nabinyagan ako. 
. . . Inorden akong Teacher. Nagsimula 
kaagad ang aking misyon. . . . Nag-
lingkod ako sa buong misyong iyon 
bilang Teacher. . . . Sa kumperensya 
ay inorden ako bilang Priest. . . . Nang 
maorden na ako bilang Priest ipinadala 

Upang Siya ay Maging 
Malakas Din
Ipinagdarasal ko na tuparin natin ang ating tungkuling tulungan ang 
iba upang maihanda sila para sa kanilang maluwalhating paglilingkod.
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at simbahan ng Panganay, at upang ika-
lugod ang pakikipag-usap at pagharap 
ng Diyos Ama, at ni Jesus, ang tagapa-
magitan ng bagong tipan.” 4

Ang mga susing iyon ng priesthood 
ay lubos na nagagamit ng iisang lalaki 
lamang sa bawat pagkakataon, ang 
Pangulo at namumunong high priest 
ng Simbahan ng Panginoon. Pagkata-
pos, ayon sa delegasyon ng Pangulo, 
bawat lalaking maytaglay ng Melchize-
dek Priesthood ay maaaring bigyan ng 
awtoridad at pribilehiyong magsalita 
at kumilos sa ngalan ng Maykapal. 
Walang hanggan ang kapangyarihang 
iyon. May kinalaman ito sa buhay at 
kamatayan, sa pamilya at sa Simbahan, 
sa dakilang pagkatao ng Diyos mis-
mo at sa Kanyang walang-hanggang 
gawain.

Inihahanda ng Panginoon ang 
maytaglay ng Aaronic Priesthood para 
maging elder na naglilingkod nang 
may pananampalataya, kapangyari-
han, at pasasalamat sa maluwalhating 
Melchizedek Priesthood na iyon.

Para sa mga elder, mahalaga ang 
taimtim na pasasalamat para magam-
panan ang inyong bahagi sa lubos na 
paglilingkod sa priesthood. Maaalala 
ninyo noong kayo ay isang deacon, 
teacher, o priest kung kailan tinulungan 
at hinikayat kayo ng mga maytaglay ng 
mas mataas na priesthood sa inyong 
paglilingkod sa priesthood.

Bawat maytaglay ng Melchizedek 
Priesthood ay may gayong mga alaala, 
ngunit maaaring nabawasan na ang 

diwa ng pasasalamat sa pagdaan ng 
mga taon. Umaasa ako na mapag-aalab 
na muli ang damdaming iyon at kasa-
bay nito ang determinasyong ibigay rin 
sa lahat ng kaya ninyong tulungan ang 
tulong na minsan ninyong natanggap.

Naaalala ko ang isang bishop na iti-
nuring ako na para bang naabot ko na 
ang aking potensyal sa kapangyarihan 
ng priesthood. Tinawag niya ako isang 
araw ng Linggo noong priest pa ako. 
Kailangan ko raw siyang samahan sa 
pagbisita sa ilang miyembro ng aming 
ward. Parang sinabi niya na ako lang 
ang pag-asa niya para magtagumpay. 
Hindi niya ako kailangan. Mahusay ang 
mga counselor niya sa bishopric.

Binisita namin ang isang maralita 
at nagugutom na balo. Nais niyang 
tulungan ko siya na maantig ang puso 
ng balo, hamunin o sabihan itong 
magbadyet, at ipangako sa kanya na 
makakaahon siya hindi lamang upang 
mapangalagaan ang kanyang sarili kun-
di upang tulungan din ang iba.

Sumunod naming pinuntahan ang 
dalawang batang babae para aliwin 
sa mahirap nilang sitwasyon. Habang 
paalis kami, mahinang sinabi sa akin 
ng bishop, “Hindi malilimutan ng mga 
batang iyon na binisita natin sila.”

Sa sumunod na bahay, nakita ko 
kung paano anyayahan ang isang di-
aktibong lalaki na bumalik sa Pangino-
on sa pamamagitan ng pagkumbinsi 
sa kanya na kailangan siya ng mga 
miyembro ng ward.

Ang bishop na iyon ay isang may-
taglay ng Melchizedek Priesthood na 
tumutulong sa akin na matanto ang 
aking potensyal at binibigyan ako ng 
inspirasyon sa pamamagitan ng kan-
yang halimbawa. Tinuruan niya akong 
magkaroon ng lakas at ng tapang na 
pumunta kahit saan sa paglilingkod sa 
Panginoon. Matagal na siyang puma-
naw para tanggapin ang kanyang gan-
timpala, ngunit naaalala ko pa rin siya 
dahil tinulungan niya akong umangat 
noong wala pa akong karanasan bilang 
maytaglay ng Aaronic Priesthood. Nala-
man ko kalaunan na nakinita niya na 
magkakaroon ako ng mas malalaking 
responsibilidad sa hinaharap, na hindi 
ko pa naiisip noon.

Gayon din ang ginawa ng aking ama 
para sa akin. Siya ay isang mahusay at 
matalinong maytaglay ng Melchizedek 
Priesthood. Minsa’y hinilingan siya ng 
isang Apostol na sumulat ng maikling 
tala tungkol sa ebidensya ng siyensya 
sa edad ng mundo. Maingat niya itong 
isinulat, batid na ilan sa makakabasa 
nito ay may matinding paninindigan 
na mas bata ang mundo kaysa iminu-
mungkahi ng ebidensya ng siyensya.

Naaalala ko pa nang iabot sa akin 
ng aking ama ang isinulat niya at 
sinabi sa akin, “Hal, may espirituwal 
na kaalaman ka para malaman kung 
dapat kong ipadala ito sa mga apostol 
at propeta.” Hindi ko maalala kung 
ano ang nakasulat sa papel, ngunit lagi 
kong pasasalamatan ang magiting na 
maytaglay ng Melchizedek Priesthood 
na nakakita sa aking espirituwal na 
karunungan na hindi ko nakikita.

Isang gabi, pagkaraan ng ilang 
taon, matapos akong maorden bilang 
Apostol, tinawag ako ng propeta ng 
Diyos at hinilingang basahin ang isang 
bagay na naisulat tungkol sa doktrina 
ng Simbahan. Ginugol niya ang gabi sa 
pagbabasa ng mga kabanata ng isang 
aklat. Natatawang sinabi niya, “Hindi 
ko matapos ang pagbabasa nito. Hindi 
ka dapat magpahinga habang nagtatra-
baho ako.” At pagkatapos ay ginamit 
niya ang lahat halos ng salitang ginamit 
ng aking ama maraming taon na ang 
nakalilipas: “Hal, ikaw dapat ang mag-
basa nito. Malalaman mo kung tama 
ngang ilathala ito.”

Ang parehong huwarang iyon 
ng isang maytaglay ng Melchizedek  
Priesthood sa pagpapakita ng poten-
syal ng isang tao at pagbibigay ng 
tiwala ay dumating isang gabi sa 
isang speech festival na itinaguyod ng 
Simbahan. Sa edad na 17, hinilingan 
akong magsalita sa harap ng mara-
ming tao. Wala akong ideya kung 
ano ang inaasahan sa akin. Hindi ako 
binigyan ng paksa, kaya’t naghanda 
ako ng isang talumpati na lampas pa 
sa nalalaman ko tungkol sa ebanghel-
yo. Habang nagsasalita ako, natanto 
ko na nagkamali ako. Naaalala ko pa 
na pagkatapos kong magsalita, paki-
ramdam ko ay bigo ako.
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Ang sumunod at huling tagapagsalita 
ay si Elder Matthew Cowley ng Korum 
ng Labindalawang Apostol. Isa siyang 
magaling na tagapagsalita—mahal na 
mahal ng buong Simbahan. Naaalala ko 
pa na nakatingala ako sa kanya mula sa 
upuan ko sa tabi ng plataporma.

Nagsimula siyang magsalita sa isang 
makapangyarihang tinig. Ang talumpa-
ti ko raw ay nagpadama sa kanya na 
nasa isang magandang kumperensya 
siya. Nakangiti siya nang sabihin niya 
ito. Napawi ang kabiguang nadama ko 
at napalitan ng tiwala na balang-araw 
ay maging katulad ako ng inaakala niya 
sa akin noon.

Inaakay pa rin ako ng alaala ng 
gabing iyon na makinig na mabuti 
kapag nagsasalita ang isang maytaglay 
ng Aaronic Priesthood. Dahil sa ginawa 
ni Elder Cowley para sa akin, lagi kong 
inaasahan na maririnig ko ang salita 
ng Diyos. Bihira akong madismaya at 
madalas akong mamangha, at hindi ko 
mapigilang ngumiti na tulad ni Elder 
Cowley.

Maraming bagay na maaaring mag-
palakas sa ating nakababatang mga 
kapatid na umunlad sa priesthood, 
ngunit wala nang mas mabisa pa kaysa 
tulungan natin silang magkaroon ng 
pananampalataya at tiwala na makaa-
asa sila sa kapangyarihan ng Diyos sa 
paglilingkod nila sa priesthood.

Hindi mananatili sa kanila ang 
pananampalataya at tiwalang iyon mula 
sa iisang karanasan na natulungan sila 
kahit ng pinakamagaling na maytaglay 
ng Melchizedek Priesthood. Ang kaka-
yahang umasa sa mga kapangyarihang 
iyon ay kailangang linangin sa pama-
magitan ng maraming pagpapakita ng 
tiwala ng mga taong mas maraming 
karanasan sa priesthood.

Kakailanganin din ng mga may-
taglay ng Aaronic Priesthood ang 
araw-araw at kahit oras-oras na pang-
hihikayat at pagwawasto ng Panginoon 
mismo sa pamamagitan ng Espiritu 
Santo. Mapapasakanila ito kapag pinili 
nilang manatiling karapat-dapat dito. 
Depende ito sa mga pagpapasiyang 
gagawin nila.

Kaya nga kailangan tayong magtu-
ro sa pamamagitan ng halimbawa at 

patotoo na ang mga sinabi ng dakilang 
pinuno ng Melchizedek Priesthood na si 
Haring Benjamin ay totoo.5 Ito ay mga 
salita ng pagmamahal na sinambit sa 
ngalan ng Panginoon, na nagmamay-ari 
ng priesthood na ito. Itinuro ni Haring 
Benjamin kung ano ang kailangan 
nating gawin upang manatiling dalisay 
na sapat upang tumanggap ng panghihi-
kayat at pagwawasto ng Panginoon:

“At sa huli, hindi ko masasabi sa 
inyo ang lahat ng bagay kung saan 
kayo ay maaaring magkasala; sapagkat 
maraming magkakaibang daan at mga 
paraan, na lubhang napakarami kung 
kaya’t hindi ko na yaon magagawang 
bilangin.

“Ngunit ito lamang ang masasabi ko 
sa inyo, na kung hindi ninyo baban-
tayan ang inyong sarili, at ang inyong 
mga isipan, at ang inyong mga salita, 
at ang inyong mga gawa, at susunod 
sa mga kautusan ng Diyos, at magpa-
patuloy sa pananampalataya sa inyong 
mga narinig hinggil sa pagparito ng 
ating Panginoon, maging hanggang sa 
katapusan ng inyong mga buhay, kayo 
ay tiyak na masasawi. At ngayon, O tao, 
pakatandaan at nang huwag masawi.” 6

Batid nating lahat ang nagniningas 
na mga suligi ng kaaway ng katuwiran 
na ipinadadala na parang nakakatakot 
na hangin laban sa mga kabataang 
maytaglay ng priesthood na mahal 
na mahal natin. Para sa atin, tila para 
silang mga kabataang mandirigma, 
na tinawag ang kanilang sarili na mga 
anak ni Helaman. Makaliligtas sila, 

tulad ng mga kabataang mandirigmang 
iyon, kung pananatilihin nilang ligtas 
ang kanilang sarili, tulad ng ipinakiusap 
ni Haring Benjamin na gawin nila.

Hindi nagduda ang mga anak na lala-
ki ni Helaman. Matapang silang lumaban 
at nanaig sa mga mananakop dahil nani-
wala sila sa mga sinabi ng kanilang ina.7 
Nauunawaan natin ang kapangyarihan 
ng pananampalataya ng isang mapagma-
hal na ina. Malaking tulong ang ibinibi-
gay ng mga ina sa kanilang mga anak 
na lalaki ngayon. Tayong mga maytaglay 
ng priesthood ay maaari at kailangang 
dagdagan ang suportang iyon gamit ng 
ating determinasyong sundin ang utos 
na kapag nagbalik-loob na tayo, dapat 
tayong tumulong na mapalakas ang 
ating mga kapatid.8

Dalangin ko na tanggapin ng bawat 
maytaglay ng Melchizedek Priest-
hood ang pagkakataong inialok ng 
Panginoon:

“At kung sinuman sa inyo ang 
malakas sa Espiritu, isama niya siya na 
mahina, upang siya ay maliwanagan sa 
buong kaamuan, upang siya ay maging 
malakas din.

“Kaya nga, isama ninyo yaong 
inordenan sa nakabababang pagkasa-
serdote, at isugo sila sa harapan ninyo 
upang gumawa ng mga tipanan at 
upang ihanda ang daan, at upang gam-
panan ang mga tipanan, na hindi ninyo 
kayang gampanan.

“Masdan, ito ang pamamaraan kung 
paano ang aking mga apostol, noong 
unang panahon, ay itinayo ang aking 
simbahan para sa akin.” 9

Kayong mga lider ng priesthood 
at ama ng mga maytaglay ng Aaronic 
Priesthood ay makakagawa ng mga 
himala. Maaari ninyong tulungan ang 
Panginoon na punan ang hanay ng 
matatapat na elder ng mga kabata-
ang lalaking tumanggap sa tawag na 
ipangaral ang ebanghelyo at gawin ito 
nang may tiwala. Makikita ninyo ang 
maraming natulungan at nahikayat nin-
yong manatiling tapat, makasal nang 
marapat sa templo, at dahil doon ay 
matulungan at maihanda ang iba.

Hindi na kailangan ng mga bagong 
aktibidad, pinaghusay na mga mater-
yal sa pagtuturo, o mas magandang 
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Nagbibigay ito ng partikular na utos 
tungkol sa pagkaing kinakain natin, at 
ipinagbabawal nito ang paggamit ng 
mga sangkap na nakakasama sa ating 
katawan.

Yaong mga sumusunod sa mga utos 
ng Panginoon at tapat na sumusunod 
sa Word of Wisdom ay pinangakuan ng 
partikular na mga pagpapala, kasama 
na rito ang mabuting kalusugan at dag-
dag na lakas ng katawan.1

Ni Pangulong Thomas S. Monson

Ngayong gabi, mga kapatid, 
ipinagdarasal ko na patnuba-
yan ako ng ating Ama sa Langit 

habang ibinabahagi ko ang aking men-
sahe sa inyo.

Noong 1883 inihayag ng Panginoon 
kay Propetang Joseph Smith ang isang 
plano para sa malusog na pamumuhay. 
Ang planong iyan ay matatagpuan sa 
ika-89 na bahagi ng Doktrina at mga 
Tipan at kilala bilang Word of Wisdom. 

Mga Alituntunin 
at Pangako
Mga kapatid, nawa’y pangalagaan natin ang ating katawan at isipan 
sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntuning itinakda sa Word 
of Wisdom, isang planong inilaan ng langit.

social media. Hindi na kailangan ng 
anumang tungkuling higit pa sa taglay 
ninyo ngayon. Ang sumpa at tipan ng 
priesthood ay nagbibigay sa inyo ng 
kapangyarihan, awtoridad, at pat-
nubay. Dalangin ko na umuwi kayo 
at pag-aralang mabuti ang sumpa at 
tipan ng priesthood, na matatagpuan 
sa Doktrina at mga Tipan 84.

Umaasa tayong lahat na mas mara-
mi pang kabataang lalaki ang magka-
karoon ng mga karanasang katulad ni 
Wilford Woodruff, na bilang maytag-
lay ng Aaronic Priesthood ay itinuro 
ang ebanghelyo ni Jesucristo na may 
nagpapabalik-loob na kapangyarihan.

Dalangin ko na tuparin natin ang 
ating tungkuling tulungan ang iba 
upang maihanda sila para sa kani-
lang maluwalhating paglilingkod. 
Buong puso kong pinasasalamatan 
ang kamangha-manghang mga taong 
tumulong at nagpakita sa akin kung 
paano magmahal at tumulong sa iba.

Pinatototohanan ko na hawak ni 
Pangulong Thomas S. Monson ang 
lahat ng susi ng priesthood sa lupa sa 
panahong ito. Pinatototohanan ko na 
siya, sa habambuhay na paglilingkod, 
ay naging isang halimbawa sa ating 
lahat sa pagtulong sa iba bilang may-
taglay ng Melchizedek Priesthood. 
Personal akong nagpapasalamat sa 
paraan ng pagtulong niya sa akin at 
ipinakita niya sa akin kung paano 
tulungan ang iba.

Ang Diyos Ama ay buhay. Si Jesus 
ang Cristo. Ito ang Kanyang Simba-
han at kaharian. Ito ang Kanyang 
priesthood. Alam ko ito sa aking sarili 
sa pamamagitan ng kapangyarihan 
ng Espiritu Santo. Sa pangalan ng 
Panginoong Jesucristo, amen. ◼

MGA TALA
 1. Wilford Woodruff, “The Rights of the 

Priesthood,” Deseret Weekly, Mar. 17, 
1894, 381.

 2. Tingnan sa Doktrina at Mga Tipan 84:30; 
107:14.

 3. Doktrina at mga Tipan 84:17.
 4. Doktrina at mga Tipan 107:18–19.
 5. Iminumungkahi sa Alma 13:6–9 na ang 

mga propeta sa Aklat ni Mormon ay 
nagtaglay ng Melchizedek Priesthood.

 6. Mosias 4:29–30.
 7. Tingnan sa Alma 56:47.
 8. Tingnan sa Lucas 22:32.
 9. Doktrina at mga Tipan 84:106–8.
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Kamakailan ay nabasa ko ang tunay 
na salaysay ng isang nakaaantig na 
pagpapakita ng mga pangakong ito. 
Si John A. Larsen, isang matapat na 
miyembro ng Simbahan, ay nagling-
kod noong Ikalawang Digmaang Pan-
daigdig sa United States Coast Guard 
sa barkong USS Cambria. Habang 
nasa isang labanan sa Pilipinas, duma-
ting ang balita na may paparating na 
grupo ng mga eroplanong pambomba 
at mga kamikaze fighter plane. Nagbi-
gay ng utos na agaran silang lumikas. 
Nang wala na ang USS Cambria, tini-
pon ni John at ng tatlo niyang kasama 
ang kanilang gamit at nagmamadaling 
nagtungo sila sa pampang, na uma-
asang makasampa sa isa sa paalis na 
mga barko. Mabuti na lang, sinundo 
sila ng isang landing craft at mabilis 
itong lumipad patungo sa huling bar-
kong paalis ng look. Ang kalalakihan 
sa paalis na barkong iyon, sa pagsi-
sikap na makalikas kaagad, ay abala 
sa kubyerta at may sapat na panahon 
lamang para maghagis ng mga tali sa 
apat na lalaki, para makaakyat sila sa 
kubyerta.

Nakalambitin si John, na may naka-
taling mabigat na radyo sa kanyang 
likod, sa dulo ng isang apatnapung-
talampakang (12 m) tali, sa gilid ng 
isang barkong patungo sa malawak na 
karagatan. Sinimulan niyang hilahin 
ang kanyang sarili pataas, gamit ang 
kanyang mga kamay, batid na kung 
makabitaw siya, halos siguradong 
mamamatay siya. Matapos makaakyat 
nang sangkatlo lamang ng tali, namitig 
sa sakit ang mga braso niya. Hinang-
hina na siya kaya nadama niya na hindi 
na niya kayang kumapit pa.

Halos wala nang lakas, habang 
iniisip niya ang malagim na kasasa-
pitan niya, tahimik siyang nanalangin 
sa Diyos, at sinabi sa Kanya na noon 
pa man ay sinunod na niya ang Word 
of Wisdom at malinis ang kanyang 
pamumuhay—at ngayo’y kailangang-
kailangan niya ang ipinangakong mga 
pagpapala.

Sinabi ni John kalaunan na nang 
matapos ang kanyang panalangin, 
nadama niya ang pagbugso ng kan-
yang lakas. Muli siyang umakyat at 
mabilis na nakaakyat sa tali. Nang 

makasampa siya sa kubyerta, normal 
ang kanyang paghinga at hindi man 
lang humingal. Ang mga pagpapala  
ng dagdag na kalusugan at lakas 
na ipinangako sa Word of Wisdom 
ay napasakanya. Nagpasalamat siya 
sa kanyang Ama sa Langit noon, at 
habang nabubuhay siya, dahil sa sagot 
sa kanyang desperadong paghingi ng 
tulong sa panalangin.2

Mga kapatid, nawa’y pangalagaan 
natin ang ating katawan at isipan sa 
pamamagitan ng pagsunod sa mga ali-
tuntuning itinakda sa Word of Wisdom, 
isang planong inilaan ng langit. Buong 
puso’t kaluluwa kong pinapatotohanan 
ang maluwalhating mga pagpapalang 
naghihintay sa atin kapag ginawa natin 
ito. Nawa’y mangyari ito, sa pangalan 
ng ating Panginoon at Tagapagligtas na 
si Jesucristo, amen. ◼

MGA TALA
 1. Tingnan sa Doktrina at mga  

Tipan 89:18–21.
 2. Tingnan sa John A. Larsen, sa Robert C. 

Freeman and Dennis A. Wright, comps., 
Saints at War: Experiences of Latter-day 
Saints in World War II (2001), 350–51; 
ginamit nang may pahintulot.
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Sesyon sa Linggo ng Umaga | Oktubre 2, 2016 ang pelikula ng Simbahan na Man’s 
Search for Happiness, na isang pag-
lalarawan ng plano ng kaligtasan na 
mula noon ay klasiko na sa Simbahan. 
Katabi ko sa upuan ang isang binatang 
marahil ay 35 taong gulang. Nagkau-
sap kami sandali. Hindi siya miyembro 
ng Simbahan. Pagkatapos ay unti-unti 
nang dumilim, at nagsimula na ang 
palabas.

Nakinig kami sa tinig ng narrator 
nang banggitin niya ang makabulu-
hang mga tanong na angkop sa lahat: 
“Saan ako nanggaling? Bakit ako 
narito? Saan ako pupunta pagkamatay 
ko?” Sabik na nakinig ang lahat para 
sa sagot, at lahat ng mata ay nakatu-
on sa screen. Isang paglalarawan ng 
ating premortal na buhay ang ibinigay, 
kasama ang paliwanag ukol sa layunin 
natin sa lupa. Nasaksihan namin ang 
nakaaantig na paglalarawan ng pag-
kamatay ng isang lolo at ng maluwal-
hating pagkikita niya at ng mga mahal 
niya sa buhay na nauna sa kanya sa 
daigdig ng mga espiritu.

Sa pagtatapos ng napakagandang 
paglalarawang ito ng plano ng ating 
Ama sa Langit para sa atin, tahimik 
nang naglabasan ang mga manonood, 
at marami ang naantig sa mensahe ng 
palabas. Ang katabi kong panauhin 
ay hindi tumayo. Tinanong ko kung 
nagustuhan niya ang palabas. Mariin 
ang sagot niya: “Iyan ang katotohanan!”

Ang plano ng Ama para sa ating 
kaligayahan at kaligtasan ay ibinabaha-
gi ng ating mga missionary sa buong 
mundo. Hindi lahat ng nakakarinig sa 
banal na mensaheng ito ay tatangga-
pin at yayakapin ito. Gayunman, ang 
kalalakihan at kababaihan sa lahat 
ng dako, tulad ng bata kong kaibigan 
sa New York World’s Fair, ay kinilala 
ang mga katotohanan nito, at buong 
katatagang piniling sundin ang ligtas 
na landas pauwi. Ang kanilang buhay 
ay tuluyang nagbago.

Napakahalaga sa plano ang ating 
Tagapagligtas na si Jesucristo. Kung 
wala ang Kanyang nagbabayad-salang 
sakripisyo, lahat tayo ay maliligaw 
ng landas. Hindi sapat, gayunman, 
ang maniwala lamang sa Kanya at sa 
Kanyang misyon. Kailangan tayong 

Limampu’t dalawang taon na ang 
nakalipas, noong Hulyo 1964, nades-
tino ako sa New York City nang gana-
pin doon ang World Fair. Isang umaga 
binisita ko ang Mormon Pavilion sa 
fair. Dumating ako bago ipalabas 

Ni Pangulong Thomas S. Monson

Mahal kong mga kapatid, kapwa 
dito sa Conference Center at sa 
buong mundo, labis ang pasa-

salamat ko sa pagkakataong maibahagi 
ang mga kaisipan ko sa inyo ngayong 
umaga.

Ang Perpektong Landas 
Tungo sa Kaligayahan
Nagpapatotoo ako sa dakilang kaloob na plano ng Ama sa Langit para 
sa atin. Ito ang perpektong landas tungo sa kapayapaan at kaligayahan.
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gumawa at matuto, magsaliksik at 
magdasal, magsisi at magpakabuti 
pa. Kailangan nating malaman ang 
mga batas ng Diyos at ipamuhay ang 
mga ito. Kailangan nating matanggap 
ang Kanyang nakapagliligtas na mga 
ordenansa. Sa paggawa lamang nito 
natin matatamo ang tunay at walang-
hanggang kaligayahan.

Mapalad tayo na nasa atin ang 
katotohanan. Inutusan tayong iba-
hagi ang katotohanan. Ating ipamu-
hay ang katotohanan upang maging 
marapat tayo sa lahat ng inilalaan ng 
Ama para sa atin. Wala Siyang ginaga-
wa na hindi para sa ating kapakanan. 
Sinabi Niya sa atin, “Masdan, ito ang 
aking gawain at aking kaluwalha-
tian—ang isakatuparan ang kawa-
lang-kamatayan at buhay na walang 
hanggan ng tao.” 1

Mula sa kaibuturan ng aking kalu-
luwa, buong pagpapakumbaba kong 
pinatototohanan ang dakilang kaloob 
na plano ng ating Ama para sa atin. 
Ito ay perpektong landas tungo sa 
kapayapaan at kaligayahan dito at sa 
mundong darating.

Mga kapatid, iniiwan ko sa inyo 
ang aking pagmamahal at basbas 
bilang pangwakas, at ginagawa ko 
ito sa pangalan ng ating Tagapag-
ligtas at Manunubos na si Jesucristo, 
amen. ◼
TALA
 1. Moises 1:39.

ang propesiya. Maraming propeta, 
kabilang na sina Isaias, Pablo, Nephi, 
at Mormon, ang nakakita na darating 
ang mapanganib na mga panahon,1 na 
sa ating panahon ay magiging magulo 
ang buong mundo,2 na ang mga tao 
ay “magiging maibigin sa kanilang 
sarili, . . . walang katutubong pagibig, 
. . . mga maibigin sa kalayawan kay sa 
mga maibigin sa Dios,” 3 at marami ang 

Ni Pangulong Russell M. Nelson
Pangulo ng Korum ng Labindalawang Apostol

Mahal kong mga kapatid, nais 
kong talakayin ngayon ang 
isang alituntunin na mahalaga 

sa ating espirituwal na kaligtasan. Ito ay 
isang alituntunin na lalo lamang magi-
ging mahalaga kapag dumami ang mga 
trahedya at katiwalian sa ating paligid.

Ito na ang mga huling araw, kaya 
hindi dapat magulat ang sinuman sa 
atin kapag nakikita nating natutupad 

Kagalakan at Espirituwal 
na Kaligtasan
Kapag nakatuon ang ating buhay kay Jesucristo at sa Kanyang 
ebanghelyo, makadarama tayo ng kagalakan anuman ang  
nangyayari—o hindi nangyayari—sa ating buhay.
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magiging mga kampon ni Satanas na 
umaayon sa gawain ng kaaway.4 Tunay 
ngang ikaw at ako ay “[nakikibaka] . . . 
laban sa mga namamahala ng kadili-
mang ito sa sanglibutan, [at] laban sa 
mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa 
mga dakong kaitaasan.” 5

Habang lumalala ang awayan ng 
mga bansa, habang buong karuwagang 
pinapatay ng mga terorista ang mga 
inosente, at habang lumalaganap ang 
katiwalian sa negosyo at gobyerno, ano 
ang makakatulong sa atin? Ano ang 
makakatulong sa bawat isa sa atin sa 
ating personal na mga pakikibaka at 
sa matinding hamon ng pamumuhay 
sa mga huling araw na ito?

Itinuro ni propetang Lehi ang isang 
alituntunin para sa espirituwal na kalig-
tasan. Una, isipin ang kanyang kala-
gayan: Inusig siya sa pangangaral ng 
katotohanan sa Jerusalem at inutusan 
ng Panginoon na iwan ang kanyang 
mga ari-arian at tumakas sa ilang 
kasama ang kanyang pamilya. Nanira-
han siya sa isang tolda at nabuhay sa 
anumang pagkaing matagpuan sa daan 
patungo sa isang di-tiyak na destinas-
yon, at namasdan niya ang dalawa 
sa kanyang mga anak, sina Laman at 
Lemuel, na nagrebelde sa mga turo ng 
Panginoon at sinaktan ang kanilang 
mga kapatid na sina Nephi at Sam.

Malinaw na dumanas si Lehi ng 
oposisyon, kaligaligan, sama ng loob, 
pasakit, kabiguan, at kalungkutan. 
Gayunman buong tapang at walang 
pag-aatubili niyang ipinahayag ang 
isang alituntuning inihayag ng Pangino-
on: “Ang tao ay gayon, upang sila ay 
magkaroon ng kagalakan.” 6 Isipin nin-
yo iyan! Sa lahat ng salitang magagamit 
niya para ilarawan ang likas na layunin 
ng ating buhay dito sa lupa, pinili niya 
ang salitang kagalakan!

Maraming beses sa ating buhay 
ay hindi nangyayari ang mga bagay-
bagay ayon sa plano natin. Bawat 
isa sa atin ay malamang na nakara-
nas nang mabalisa, magdalamhati, 
at masiphayo na halos hindi natin 
makayanan. Subalit narito tayo para 
magkaroon ng kagalakan?

Oo! Ang sagot ay isang matunog na 
oo! Pero paano naging posible iyan? At 

ano ang kailangan nating gawin para 
matamasa ang kagalakang laan sa atin 
ng Ama sa Langit?

May nakatutuwang sagot si Eliza R. 
Snow, pangalawang General President 
ng Relief Society. Dahil sa napakasa-
mang utos ng paglipol sa Missouri, na 
ipinalabas sa pagsisimula ng napakatin-
ding taglamig ng 1838,7 napilitan siya at 
ang iba pang mga Banal na umalis sa 
estado noong taglamig na iyon mismo. 
Isang gabi, nagpalipas ng gabi ang 
pamilya ni Eliza sa isang munting dam-
pa na yari sa troso na ginamit ng mga 
Banal na refugee. Karamihan sa mga 
nakasingit sa pagitan ng mga troso ay 
tinanggal at ipinanggatong ng mga nau-
na sa kanila, kaya may malalaking butas 
sa pagitan ng mga troso na kayang 
pasukin ng pusa. Napakalamig noon, at 
nanigas sa lamig ang kanilang pagkain.

Nang gabing iyon mga 80 tao ang 
nagsiksikan sa munting dampa, na 
mga 20 square feet (6.1 metro kuwa-
drado) lamang ang laki. Karamihan 
ay buong magdamang na nakaupo o 
nakatayo para manatiling mainit ang 
pakiramdam. Sa labas, isang grupo ng 
kalalakihan ang nagtipon sa paligid 
ng siga, ang ilan ay nagkakantahan 
ng mga himno at ang iba ay nag-
iihaw ng mga patatas na nagyeyelo 
sa tigas. Itinala ni Eliza: “Wala ni isang 

nagreklamo—masaya ang lahat, at 
kung titingnan kami, aakalain ng mga 
estranghero na nagkakasayahan lang 
kami sa halip na isang grupo ng mga 
taong pinalayas.”

Napakaganda ng pananaw sa ulat ni 
Eliza tungkol sa nakakapagod at sagad-
sa-butong lamig ng gabing iyon. Sabi 
niya: “Napakasaya ng gabing iyon. Mga 
banal lamang ang kayang magsaya sa 
lahat ng sitwasyon.” 8

Totoo! Kayang magsaya ng mga 
banal sa lahat ng sitwasyon. Maaari 
tayong magalak kahit hindi maganda 
ang araw natin, o ang linggo natin, o 
ang buong taon!

Mahal kong mga kapatid, ang kaga-
lakang nadarama natin ay halos walang 
kinalaman sa mga sitwasyon natin sa 
buhay kundi sa pinagtutuunan natin 
sa buhay.

Kapag nakatuon ang ating buhay 
sa plano ng kaligtasan ng Diyos, na 
katuturo lang sa atin ni Pangulong 
Thomas S. Monson, at kay Jesucristo at 
sa Kanyang ebanghelyo, makadarama 
tayo ng kagalakan anuman ang nang-
yayari—o hindi nangyayari—sa ating 
buhay. Ang kagalakan ay nagmumula 
sa at dahil sa Kanya. Siya ang pinagmu-
mulan ng lahat ng kagalakan. Nadara-
ma natin ito tuwing Kapaskuhan kapag 
inaawit natin ang, “O magsaya, ‘sinilang 
na.” 9 At buong taon natin itong nadara-
ma. Para sa mga Banal sa mga Huling 
Araw, si Jesucristo ang kagalakan!

Kaya nga nililisan ng ating mga mis-
sionary ang kanilang tahanan para ipa-
ngaral ang Kanyang ebanghelyo. Ang 
mithiin nila ay hindi para maparami ang 
mga miyembro ng Simbahan. Bagkus, 
ang ating mga missionary ay nagtutu-
ro at nagbibinyag 10 para maghatid ng 
kagalakan sa mga tao sa mundo! 11

Kung paanong nag-aalok ng kapa-
yapaan ang Tagapagligtas na “di masa-
yod ng pagiisip,” 12 gayundin naman 
na nag-aalok Siya ng matindi, malalim, 
at malawak na kagalakan na hindi 
masayod ng isipan ng tao. Halimbawa, 
tila imposibleng magalak kapag may 
malubhang karamdaman ang anak mo 
o nawalan ka ng trabaho o nagtaksil 
ang asawa mo. Ngunit iyon mismo ang 
kagalakang iniaalok ng Tagapagligtas. 
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Ang Kanyang kagalakan ay hindi 
nagbabago, na tinitiyak sa atin na ang 
ating “mga pagdurusa ay maikling 
sandali na lamang” 13 at ilalaan sa ating 
kapakinabangan.14

Kung gayon, paano natin matatama-
sa ang kagalakang iyon? Masisimulan 
nating masdan “si Jesus na gumawa at 
sumakdal ng ating pananampalataya” 15 
“sa bawat pag-iisip.” 16 Makapagpapa-
salamat tayo para sa Kanya sa ating 
mga panalangin at sa pagtupad ng mga 
tipan na ginawa natin sa Kanya at sa 
ating Ama sa Langit. Habang nagiging 
tunay sa atin ang Tagapagligtas at 
habang isinasamo nating ibigay sa atin 
ang Kanyang kagalakan, mag-iibayo 
ang ating kagalakan.

Ang kagalakan ay makapangyari-
han, at ang pagtutuon sa kagalakan 
ay maghahatid ng kapangyarihan ng 
Diyos sa ating buhay. Tulad sa lahat ng 
bagay, si Jesucristo ang ating dakilang 
huwaran, “na Siya dahil sa kagalakang 
inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng 
krus.” 17 Isipin ninyo iyan! Para mapag-
tiisan Niya ang pinakamatinding kara-
nasang tiniis sa lupa, nagtuon ang ating 
Tagapagligtas sa kagalakan!

At ano ang kagalakang inilagay sa 
harapan Niya? Tiyak na kabilang dito 
ang kagalakang linisin, pagalingin, at 
palakasin tayo; ang kagalakang pag-
bayaran ang mga kasalanan ng lahat 
ng magsisisi; ang kagalakang gawing 
posible na makabalik tayo—nang 

malinis at karapat-dapat—sa piling ng 
ating mga Magulang sa Langit at ng 
ating pamilya.

Kung magtutuon tayo sa kagalakang 
darating sa atin, o sa mga mahal natin 
sa buhay, ano ang mapagtitiisan natin 
na sa ngayon ay tila hindi natin kaya, 
masakit, nakakatakot, hindi makatwi-
ran, o talagang imposible?

Isang ama na maselan ang espiritu-
wal na sitwasyon ang nagtuon sa kaga-
lakan na sa huli ay maging malinis at 
matwid sa Panginoon—ang kagalakang 
maging malaya sa panunurot ng budhi 
at kahihiyan—at ang kagalakang mapa-
natag ang isipan. Ang pagtutuong iyon 
ay nagbigay sa kanya ng tapang na 
ipagtapat sa kanyang asawa at bishop 
ang kanyang problema sa pornograpi-
ya at pagtataksil kalaunan. Ginagawa 
na niya ngayon ang lahat ng ipinapayo 
sa kanya ng kanyang bishop, at buong-
pusong sinisikap na mabawi ang tiwala 
ng kanyang mahal na kabiyak.

Isang dalaga ang nagtuon sa kagala-
kan ng seksuwal na kadalisayan, upang 
matiis niya ang panlalait ng mga kaibi-
gan nang lumakad siya palayo mula sa 
isang sitwasyong popular at makapu-
kaw-damdamin, ngunit mapanganib sa 
espiritu.

Ang isang lalaki na madalas lai-
tin ang kanyang asawa at pagalitan 
ang kanyang mga anak ay nagtuon 
sa kagalakan ng pagiging marapat sa 
palagiang patnubay ng Espiritu Santo. 

Ang pagtutuong iyon ay humikayat sa 
kanya na hubarin ang likas na tao,18 na 
madalas niyang sundin noon, at gawin 
ang kailangang mga pagbabago.

Ikinuwento sa akin kamakailan ng 
isang mabait na kasamahan ang naka-
raang dalawang dekada ng kanyang 
mabibigat na pagsubok. Sabi niya, 
“Natuto akong magdusa nang may 
galak. Ang pagdurusa ko ay nadaig 
ng kagalakan kay Cristo.” 19

Ano ang makakaya nating tiisin 
kapag nagtuon tayo sa kagalakang 
“inilagay sa harapan” natin? 20 Anong 
pagsisisi kaya ang posible? Anong kahi-
naan ang magiging kalakasan? 21 Anong 
pagkastigo ang magiging pagpapala? 22 
Anong mga kabiguan, maging mga 
trahedya, ang makakabuti sa atin? 23 At 
anong mahirap na paglilingkod ang 
maibibigay natin sa Panginoon? 24

Sa masigasig na pagtutuon natin 
sa Tagapagligtas at pagsunod sa 
Kanyang huwaran ng pagtutuon sa 
kagalakan, kailangan nating iwasan 
ang mga bagay na maaaring pumigil 
sa ating kagalakan. Naaalala ba ninyo 
si Korihor, ang anti-Cristo? Sa pagka-
kalat ng mga maling bagay tungkol 
sa Tagapagligtas, nagpalipat-lipat ng 
lugar si Korihor hanggang sa iharap 
siya sa isang mataas na saserdote na 
nagtanong sa kanya: “Bakit lumilibot 
ka sa pagliligaw ng mga landas ng 
Panginoon? Bakit nagtuturo ka sa mga 
taong ito na hindi magkakaroon ng 
isang Cristo, upang gambalain ang 
mga pagsasaya nila?” 25

Anumang salungat kay Cristo o sa 
Kanyang doktrina ay pipigil sa ating 
kagalakan. Kabilang diyan ang mga 
pilosopiya ng mga tao, na napakarami 
online at sa blogosphere, na ginagawa 
ang ginawa mismo ni Korihor noon.26

Kung titingnan natin ang mundo at 
susundin ang mga pormula nito sa kali-
gayahan,27 hindi tayo kailanman dara-
nas ng kagalakan. Maaaring maranasan 
ng masasama ang maraming uri ng 
damdamin, ngunit hindi sila kailanman 
daranas ng kagalakan! 28 Ang kagala-
kan ay isang kaloob sa matatapat.29 Ito 
ang kaloob na nagmumula sa sadyang 
pagsisikap na mamuhay nang matwid, 
tulad ng itinuro ni Jesucristo.30
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Itinuro Niya sa atin kung paano 
tayo magagalak. Kapag pinili natin  
ang Ama sa Langit na maging ating 
Diyos 31 at kapag nadarama natin na 
may epekto ang Pagbabayad-sala ng 
Tagapagligtas sa ating buhay, mapu-
puspos tayo ng kagalakan.32 Tuwing 
pinangangalagaan natin ang ating 
kabiyak at ginagabayan ang ating 
mga anak, tuwing pinatatawad natin 
ang isang tao o humihingi tayo ng 
kapatawaran, makadarama tayo ng 
kagalakan.

Bawat araw na pinipili nating 
ipamuhay ang selestiyal na mga batas, 
bawat araw na tinutupad natin ang 
ating mga tipan at tinutulungan ang iba 
na gayon din ang gawin, mapapasaatin 
ang kagalakan.

Pakinggan ang mga salitang ito ng 
Mang-aawit: “Aking inilagay na lagi 
ang Panginoon sa harap ko: sapagka’t 
kung siya ay nasa aking kanan, hindi 
ako makikilos. . . . Nasa [Kanyang] 
harapan ang kapuspusan ng kagala-
kan.” 33 Kapag nakatanim sa ating puso 
ang alituntuning ito, bawat araw ay 
maaaring maging araw ng kagalakan 
at kasayahan.34 Pinatototohanan ko ito 
sa sagradong pangalan ni Jesucristo, 
amen. ◼
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Inaanyayahan ko tayong lahat 
na isaisip ang limang paraan upang 
madagdagan ang epekto at bisa ng 
ating regular na partisipasyon sa sagra-
dong ordenansa ng sakramento, isang 
ordenansa na makatutulong sa atin na 
maging banal.

1. Maghanda nang Maaga
Masisimulan natin ang ating pag-

hahanda para sa sakramento bago pa 
man mag-umpisa ang sacrament meet-
ing. Ang Sabado ay mabuting panahon 
para pakaisipin ang ating espirituwal 
na pag-unlad at paghahanda.

Ang mortalidad ay mahalagang 
kaloob sa ating paglalakbay upang 
makatulad ng ating Ama sa Langit. 
Dahil sa pangangailangan, kasama rito 
ang mga pagsubok at hamon na nag-
bibigay ng pagkakataon para tayo ay 
magbago at umunlad. Itinuro ni Haring 
Benjamin na “ang likas na tao ay kaa-
way ng Diyos . . . at magiging gayon, 
magpakailanman at walang katapusan, 
maliban kung kanyang bigyang-daan 
ang panghihikayat ng Banal na Espiritu, 
at hubarin ang likas na tao at maging 
banal sa pamamagitan ng pagbabayad-
sala ni Cristo, ang Panginoon” (Mosias 
3:19). Ang pakikibahagi sa ordenansa 
ng sakramento ay nagbibigay ng pag-
kakataon upang lubusang pasakop ang 
ating puso at kaluluwa sa Diyos.

Sa ating paghahanda, nagiging 
bagbag ang ating puso sa pagpapakita 
ng pasasalamat sa Pagbabayad-sala ni 
Cristo, pagsisisi sa ating mga kamalian 

Itinuro ng Tagapagligtas: “At ito ay 
lagi ninyong gagawin sa mga yaong 
nagsisisi at nabinyagan sa aking panga-
lan; at gagawin ninyo ito sa pag-alaala 
sa aking dugo, na aking pinabuhos 
para sa inyo, upang kayo ay sumaksi 
sa Ama na lagi ninyo akong naaalaala. 
At kung lagi ninyo akong aalalahanin 
ang aking Espiritu ay mapapasainyo” 
(3 Nephi 18:11).

Ni Elder Peter F. Meurs
Ng Pitumpu

Isa sa mga pinakaunang alaala ko 
ay ukol sa mga sacrament meeting 
na ginanap sa aming tahanan sa 

Warrnambool, Australia. Mga 10 hang-
gang 15 tao ang dumadalo sa aming 
branch noon, at ang tatay ko, na isa 
sa tatlong mayhawak ng priesthood, 
ang regular na nagbabasbas ng sakra-
mento. Naaalala ko ang damdamin 
ko noon habang mapagpakumbaba 
at maingat niyang binabasa ang mga 
salita ng panalangin ng sakramento. 
Kadalasang garalgal ang kanyang 
tinig kapag dama niya ang Espiritu. 
Kung minsan ay kailangan siyang 
tumigil sandali para pigilan ang kan-
yang damdamin bago matapos ang 
panalangin.

Dahil limang taong gulang lang ako 
noon, hindi ko maunawaan ang buong 
kahulugan ng sinasabi o ginagawa; 
gayunman, alam kong may espesyal 
na nagaganap. Dama ko ang banayad 
at nakapapanatag na impluwensya ng 
Espiritu Santo habang ninanamnam ng 
tatay ko ang pagmamahal sa atin ng 
Tagapagligtas.

Matutulungan Tayo 
ng Sakramento na 
Maging Banal
Isaisip ang limang paraan para madagdagan ang epekto at bisa ng 
ating regular na pagdalo sa sagradong ordenansa ng sakramento.
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at pagkukulang, at paghingi ng tulong 
sa Ama sa ating patuloy na paglalakbay 
upang lalong matulad sa Kanya. Sa 
gayo’y aasamin natin ang pagkakata-
ong laan ng sakramento upang alalaha-
nin ang Kanyang sakripisyo at sariwain 
ang ating mga tapat na pangako sa 
lahat ng ginawa nating mga tipan.

2. Dumating nang Maaga
Ang ating pagdalo sa sakramento ay 

maaaring mapabuti pa kapag maaga 
tayong dumarating bago ang oras nito 
at magnilay habang tinutugtog ang 
prelude music.

Itinuro ni Pangulong Boyd K.  
Packer: “Ang prelude music, na mapi-
tagang tinutugtog, ay nagbibigay ng 
espirituwal na lakas. Nag-aanyaya ito 
ng inspirasyon.” 1 “Hindi ito oras,” pali-
wanag ni Pangulong Russell M. Nelson, 
“para sa usapan o paghahatid ng mga 
mensahe kundi panahon ng mapanala-
nging pagninilay habang ang mga lider 
at miyembro ay espirituwal na nagha-
handa para sa sakramento.” 2

3. Umawit at Matuto sa mga Titik ng 
Sacrament Hymn

Ang sacrament hymn ay mahala-
gang bahagi ng ating pagdalo sa sakra-
mento. Iniaangat ng musika ang ating 
isipan at damdamin. Ang sacrament 
hymn ay may mas malaking impluwen-
sya kapag nakatuon tayo sa mga titik at 
makapangyarihang doktrinang itinu-
ro. Marami tayong natututuhan mula 
sa mga salitang “Naghirap sa burol,” 3 
“Ating isipi’t tiyakin, puso’t kamay, dali-
say rin,” 4 at “Pag-ibig, awa, at kataru-
ngan ay nagtutugma nang lubos!” 5

Sa pagkanta natin ng himno bilang 
paghahanda sa pakikibahagi sa mga 
sagisag, ang mga salita ay nagiging 
bahagi ng ating katapatan sa tipan. 
Halimbawa, isaisip ang, “Kayo’y mahal 
naming tunay At laging susundin.” 6

4. Espirituwal na Makibahagi sa mga 
Panalangin sa Sakramento (Tingnan sa 
Moroni 4–5)

Sa halip na isahimig ang pamilyar 
na mga titik ng mga panalangin sa 

sakramento, mas marami pa tayong 
matututuhan at higit pa ang madarama 
natin sa espirituwal na pakikibahagi sa 
pamamagitan ng pagsasaisip sa mata-
tapat na pangako at kaugnay na mga 
biyayang kasama sa mga sagradong 
panalanging ito.

Ang tinapay at tubig ay binabasba-
san at pinababanal para sa ating mga 
kaluluwa. Ipinaaalala nito sa atin ang 
sakripisyo ng Tagapagligtas at na matu-
tulungan Niya tayong maging banal.

Ipinaliliwanag ng mga panalangin na 
nakikibahagi tayo sa tinapay bilang pag-
alaala sa katawan ng Anak, na ibinigay 
Niya bilang pantubos upang maging 
marapat ang lahat sa pagkabuhay na 
mag-uli, at iniinom natin ang tubig 
bilang pag-alaala sa dugo ng Anak, na 
malaya Niyang ibinuhos upang matu-
bos tayo kung tayo ay magsisisi.

Pinasisimulan ng mga panalangin 
ang mga tipan sa katagang “na siya ay 
pumapayag.” (Moroni 4:3). Ang parira-
lang ito ay may malaking bisa para sa 
atin. Handa ba tayong maglingkod at 
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makibahagi? Handa ba tayong mag-
bago? Handa ba tayong lunasan ang 
ating mga kahinaan? Handa ba tayong 
tulungan at pagpalain ang iba? Handa 
ba tayong magtiwala sa Tagapagligtas?

Sa pagbanggit sa mga pangako at sa 
ating pakikibahagi, pinagtitibay natin sa 
ating puso na handa tayong:

• Taglayin sa ating sarili ang  
pangalan ni Jesucristo.

• Sikaping sundin ang lahat ng  
Kanyang mga kautusan.

• Lagi Siyang aalalahanin.

Ang panalangin ay nagtatapos sa 
paanyaya at pangako: “Nang sa tuwina 
ay mapasakanila ang kanyang Espiritu 
upang makasama nila” (Moroni 4:3).

Isinulat ni Pablo, “Ang bunga ng 
Espiritu ay pagibig, katuwaan, kapaya-
paan, pagpapahinuhod, kagandahang-
loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, 
[at] pagpipigil” (Mga Taga Galacia 
5:22–23). Magagandang pagpapala at 
kaloob ang mapapasaatin sa pagtupad 
natin ng ating mga tipan.

5. Magnilay at Alalahanin Siya Habang 
Ipinapasa ang mga Sagisag ng Sakramento

Ang mapitagang sandali habang 
ipinapasa ng mga mayhawak ng priest-
hood ang sakramento ay maaaring 
maging sagrado sa atin.

Habang ipinapasa ang tinapay, maa-
ari nating pakaisipin na sa sukdulang 
pagpapakita ng pagmamahal sa atin, 
dinala ng Tagapagligtas “sa kanyang 
sarili ang kamatayan, upang makalag 
niya ang mga gapos ng kamatayan 
na gumagapos sa kanyang mga tao” 
(Alma 7:12).

Magugunita natin ang maluwal-
hating pagpapala ng Pagkabuhay 
na Mag-uli na “darating sa lahat, . . . 
kapwa alipin at malaya, kapwa lalaki 
at babae, kapwa masama at mabuti; 
at maging doon ay hindi mawawala 
kahit isang buhok sa kanilang mga 
ulo, kundi bawat bagay ay manunum-
balik sa kanyang ganap na kabuuan” 
(Alma 11:44).

Habang ipinapasa ang tubig, 
magugunita natin ang pagsamo 
ng Tagapagligtas:

“Masdan, ako, ang Diyos, ay pinag-
dusahan ang mga bagay na ito para sa 
lahat, upang hindi sila magdusa kung 
sila ay magsisisi; . . .

“Kung aling pagdurusa ay dahilan 
upang ang aking sarili, maging ang 
Diyos, ang pinakamakapangyarihan 
sa lahat, na manginig dahil sa sakit, at 
labasan ng dugo sa bawat pinakamaliit 
na butas ng balat, at magdusa kapwa 
sa katawan at sa espiritu—nagnais 
na kung maaari ay hindi ko lagukin 
ang mapait na saro at manliit” (D at T 
19:16, 18).

Maaalala natin na dinala “niya 
ang [ating] mga kahinaan, upang ang 
kanyang sisidlan ay mapuspos ng awa, 
ayon sa laman, upang malaman niya 
nang ayon sa laman kung paano tutu-
lungan ang kanyang mga tao alinsunod 
sa [ating] mga kahinaan” (Alma 7:12).

Habang pinag-iisipan ang ating 
karanasan sa sakramento, maaari 
nating itanong sa ating sarili:

• Ano ang gagawin ko sa linggong 
ito upang maging mas handa para 
sa sakramento?

• May maiaambag pa ba ako sa pagpi-
pitagan at paghahayag na maaaring 
kasama sa pagsisimula ng sacrament 
meeting?

• Anong doktrina ang itinuro sa  
sacrament hymn?

• Ano ang narinig at nadama ko 
habang pinakikinggan ko ang  
mga panalangin sa sakramento?

• Ano ang nasa isip ko habang  
ipinapasa ang sakramento?

Itinuro ni Elder David A. Bednar: 
“Ang ordenansa ng sakramento ay 
isang banal at paulit-ulit na paanya-
yang magsisi nang taos at espirituwal 
na mapanibago. Ang pakikibahagi ng 
sakramento, kung tutuusin, ay hindi 
tumutubos ng mga kasalanan. Ngunit 
kapag naghanda tayo nang seryoso at 
nakibahagi sa banal na ordenansang 
ito nang may bagbag na puso at nagsi-
sising espiritu, ang pangako ay mapa-
pasaatin sa tuwina ang Espiritu ng 
Panginoon. At sa palagiang patnubay 
ng nagpapabanal na kapangyarihan 
ng Espiritu Santo, mapapanatili natin 
sa tuwina ang kapatawaran ng ating 
mga kasalanan.” 7

Pinatototohanan ko ang napakara-
ming pagpapalang mapapasaatin kapag 
dinagdagan natin ang paghahanda at 
espirituwal na partisipasyon sa orde-
nansa ng sakramento. Nagpapatotoo 
rin ako na ang mga pagpapalang ito ay 
napapasaatin dahil sa pagmamahal ng 
ating Ama sa Langit at sa walang-hang-
gang nagbabayad-salang sakripisyo ng 
Kanyang Pinakamamahal na Anak na si 
Jesucristo. Sa Kanyang banal na panga-
lan, maging si Jesucristo, Amen. ◼
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sa priesthood bilang hukom sa Israel. 
Gayunman, ang katotohanan ay ang 
di-makasarili at nais ni Cristo na gawin 
natin ay ang magtapat at magsisi. Ito 
ang dakilang plano ng pagtubos ng 
Ama sa Langit.

Sa wakas, umamin ang lalaking ito 
sa kanyang matapat na asawa at sa 
mga lider ng Simbahan, na nagpapa-
kita ng matinding pagsisisi. Bagama’t 
iyon ang pinakamahirap na ginawa na 
niya, ang damdamin ng kapanatagan, 
kapayapaan, pasasalamat, pagmamahal 
para sa ating Tagapagligtas, at kaala-
man na pinagagaan ng Panginoon ang 
mabigat niyang pasanin at pinapasan 
siya ay nagdulot ng di-maipaliwanag na 
kagalakan, anuman ang kalabasan nito 
at ang kanyang hinaharap.

Natitiyak niya na masasaktan nang 
husto ang kanyang asawa at mga 
anak—at nangyari nga iyon; at na 
magkakaroon ng pagdisiplina at pag-
release sa kanyang tungkulin—at nang-
yari nga. Natitiyak niyang ang kanyang 
asawa ay malulungkot, masasaktan, at 
magagalit—at gayon nga ang nangyari. 
At kumbinsido siya na aalis ang asawa 
niya, kasama ang kanilang mga anak—
ngunit hindi iyon ginawa ng babae.

Kung minsan ang mabigat na 
kasalanan ay nauuwi sa diborsiyo, at 
depende sa pangyayari, maaaring kaila-
nganin iyon. Ngunit sa pagkamangha 
ng lalaking ito, niyakap siya ng kan-
yang asawa at inilaan ang sarili sa pag-
tulong sa kanya sa abot-kaya niya. Sa 
paglipas ng panahon, lubusan siyang 
napatawad ng kanyang asawa. Naram-
daman niya ang nakapagpapagaling na 
kapangyarihan ng Pagbabayad-sala ng 
Tagapagligtas para sa kanya. Lumipas 
ang mga taon, ang mag-asawang ito 
at ang tatlo nilang anak ay matatag at 
matatapat. Ang mag-asawa ay nag-
lingkod sa templo at nagkaroon ng 
napakaganda at puno ng pagmamahal 
na pagsasama. Ang lalim ng patotoo ng 
lalaking ito at ng kanyang pagmamahal 
at pasasalamat para sa Tagapagligtas ay 
kitang-kita sa kanyang buhay.

Nagpatotoo si Amulek, “Nais ko na 
kayo ay lumapit at huwag nang patiga-
sin pa ang inyong mga puso; . . . kung 
kayo ay magsisisi . . . , kapagdaka ang 

siyang itaya ang kanyang kaligtasan sa 
walang-hanggan kaysa danasin ng kan-
yang asawa at mga anak ang lungkot, 
kahihiyan, o iba pang mga bunga na 
magiging sanhi ng kanyang pag-amin.

Kapag nagkakasala tayo, madalas 
ay tinatangka tayong kumbinsihin ni 
Satanas na ang di-makasariling bagay 
na dapat gawin ay protektahan ang 
iba mula sa pinsalang hatid ng kaala-
man ng ating mga kasalanan, pati ang 
pag-iwas sa pag-amin sa ating bishop, 
na maaaring magpala ng ating buhay 
sa pamamagitan ng kanyang mga susi 

Ni Linda S. Reeves
Pangalawang Tagapayo sa Relief Society General Presidency

Ilang buwan bago pumanaw si 
Pangulong Boyd K. Packer, ang 
pangkalahatang priesthood at mga 

auxiliary leader ay nagkaroon ng nata-
tanging pagkakataon na marinig siyang 
magsalita sa amin. Hindi maalis sa 
isipan ko ang sinabi niya. Sinabi niya 
na sinaliksik niya ang lahat ng ginawa 
niya sa buhay niya, na naghahanap ng 
ebidensya ng mga kasalanang ginawa 
niya at taos siyang nagsisi at walang 
bakas na siyang makita sa mga ito. 
Dahil sa nagbabayad-salang sakripisyo 
ng ating mahal na Tagapagligtas, na 
si Jesucristo, at sa taos-pusong pagsi-
sisi, ang kanyang mga kasalanan ay 
tuluyang naglaho, na parang hindi 
nangyari ang mga ito. Pagkatapos ay 
inutusan kami ni Pangulong Packer 
bilang mga lider noon na magpatotoo 
na totoo ito para sa bawat isa sa atin 
na taos na nagsisisi.

May alam akong isang tao na naka-
gawa ng mga kasalanang moral ilang 
taon na ang nakalipas. Matagal siyang 
nakadama ng kahihiyan at masyadong 
nag-alala na hindi niya mabanggit ito sa 
kanyang asawa at mga lider ng priest-
hood. Gusto sana niyang magsisi nang 
lubusan ngunit sinabi niya na handa 

Ang Dakilang Plano 
ng Pagtubos
Alam ko na kapag tunay tayong nagsisi sa ating mga kasalanan, 
tuluyang mawawala ang mga ito—nang walang bakas!
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dakilang plano ng pagtubos ay mada-
dala sa inyo.” 1

Nang maglingkod ako kasama ng 
aking asawa nang pamunuan niya 
ang isang mission, nagpunta kami sa 
airport isang umaga para sunduin ang 
isang malaking grupo ng mga mis-
sionary. Natuon ang pansin namin sa 
isang binata. Mukha siyang malungkot, 
nabibigatan, halos balisa. Minasdan 
namin siyang mabuti nang hapong 
iyon. Pagsapit ng gabi, nagtapat ang 
binatang ito, at nagpasiya ang kanyang 
mga lider na kailangan siyang umuwi. 
Bagama’t lungkot na lungkot kami na 
nagsinungaling siya at hindi nagsisi 
bago nagpunta sa misyon, habang 
nasa daan papunta sa airport taos-puso 
at buong pagmamahal namin siyang 
pinuri sa paglalakas-loob na magsabi, 
at nangako kaming makikipag-ugnayan 
kami sa kanya.

Ang magiting na binatang ito ay 
mapalad na magkaroon ng kahanga-
hangang mga magulang, magigiting na 
lider ng priesthood, at matulungin at 
mapagmahal na ward. Makalipas ang 
isang taon ng pagsisikap na lubusang 
makapagsisi at makibahagi sa Pagba-
bayad-sala ng Tagapagligtas, nakaba-
lik siya sa aming mission. Hindi ko 
mailarawan ang kagalakang nadama 
namin nang sunduin namin ang bina-
tang ito sa airport. Siya ay puno ng 
Espiritu, masaya, may tiwala sa harap 
ng Panginoon, at sabik na makatapos 
ng matapat na misyon. Siya ay naging 
pambihirang missionary, at kalaunan 
kami ng asawa ko ay nagkaroon ng 
pribilehiyong makadalo sa kanyang 
temple sealing.

Bilang kabaligtaran, may alam 
akong isa pang missionary na, batid 
na ang di-pinagsisihang kasalanan 
bago magmisyon ay tiyak na magiging 
dahilan ng pag-uwi niya nang maaga, 
ay gumawa ng sarili niyang plano na 
magpakasipag sa kanyang misyon at 
umamin sa mission president mga ilang 
araw na lang bago niya matapos ang 
kanyang misyon. Nagkulang siya ng 
kalumbayang mula sa diyos at tinang-
kang hindi sundin ang proseso ng pag-
sisisi na inialok ng mapagmahal nating 
Tagapagligtas sa bawat isa sa atin.

Noong nasa mission kami, sinama-
han ko minsan ang asawa ko nang 
interbyuhin niya ang isang lalaki para 
sa binyag. Habang isinasagawa ng asa-
wa ko ang interbyu, naghintay ako sa 
labas kasama ang mga sister mission-
ary na nagturo sa lalaking ito. Nang 
matapos ang interbyu, sinabi ng asawa 
ko sa mga missionary na mabibinya-
gan ang lalaki. Nag-iiyak ang lalaking 
ito habang ipinapaliwanag na naisip 
niyang sigurado na ang mga bagay na 
kanyang nagawa sa buhay ay maka-
hahadlang para siya ay mabinyagan. 
Madalang akong makasaksi ng kaga-
lakan at kaligayahan ng isang taong 
lumalabas mula sa kadiliman tungo 
sa liwanag na tulad ng nasaksihan ko 
noong araw na iyon.

Pinatotohanan ni Elder D. Todd 
Christofferson:

“Dahil sa [ating] pananampala-
taya sa mahabaging Manunubos, 
at sa Kanyang kapangyarihan, ang 
kawalang-pag-asa ay nauuwi sa 
pag-asam. Nagbabago ang puso at 
hangarin ng tao, at ang kasalanang 
minsang naging kaakit-akit ay naging 
kasuklam-suklam. . . .

“. . . Gaano man kahirap magsisi, 
napapawi ito ng kagalakan na ikaw 
ay napatawad.” 2

Ang mga karanasang ito ay nagpa-
paalala sa akin kay Enos sa Aklat ni 
Mormon, na “nagsumamo sa [Pangino-
on] sa mataimtim na panalangin” at 
nakarinig ng tinig na nagsasabing, 
“Enos, ang iyong mga kasalanan ay 
pinatatawad na. . . .

“At ako, si Enos, nalalaman na ang 
Diyos ay hindi makapagsisinungaling, 
kaya nga, ang aking pagkakasala ay 
napalis.

“At aking sinabi: Panginoon, paano 
ito nangyari?

“At sinabi niya sa akin: Dahil sa 
iyong pananampalataya kay Cristo. . . . 
Humayo ka, ang iyong pananampalata-
ya ang nagpagaling sa iyo.” 3

Sa paghahanda ng mensaheng 
ito, gusto kong madama kung paano 
nauunawaan ng aming mga apo ang 
pagsisisi at ano ang damdamin nila 
ukol sa Tagapagligtas, kaya pinatanong 
ko sa mga anak namin ang sumusunod 

na mga tanong. Naantig ako sa sagot 
ng aming mga apo.

Ano ang pagsisisi? “Kapag hinampas 
mo ang isang tao, maaari kang mag-
sabi ng ‘paumanhin’ at pagkatapos ay 
tulungan sila.”

Ano ang nadarama mo kapag nagsi-
sisi ka? “Madarama mo Siya; madarama 
mo ang init ng Kanyang pagmamahal 
at gaganda ang iyong pakiramdam.”

Ano ang nadarama mo para kay 
Jesus at sa Ama sa Langit kapag nagsi-
sisi ka? “Dama ko po na pakiramdam 
ni Jesus ay sulit ang ginawa Niyang 
Pagbabayad-sala, at masaya Siya na 
makakapiling natin Siyang muli.”

Bakit gusto ni Jesus at ng Ama sa 
Langit na ako ay magsisi? Sabi ng apo 
kong tinedyer: “Kasi mahal Nila ako! 
Upang lumago at maging katulad Nila, 
kailangan kong magsisi. Gusto ko ring 
makasama palagi ang Espiritu, kaya 
kailangan kong magsisi araw-araw para 
palagi Niya akong patnubayan. Labis-
labis ang pasasalamat ko sa Kanila.”

Nang marinig ng apat-na-taong-
gulang na si Brynlee ang mga tanong 
na ito, sabi niya, “Hindi ko po alam, 
Daddy. Turuan n’yo ako.”

Sa nakaraang pangkalahatang 
kumperensya, ipinahayag ni Elder 
Jeffrey R. Holland: “Gaano man ninyo 
iniisip na huli na kayo, gaano man 
karaming pagkakataon ang iniisip 
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na pinakamahalaga sa buhay. Dahil 
napakahalaga ng mga ugnayang ito, 
dapat itong pahalagahan, protektahan, 
at alagaan.

Isa sa mga makadurog-pusong 
kuwento sa banal na kasulatan ay 
nangyari nang “marami sa . . . mga 
alagad [ng Panginoon]” ang nahirapang 
tanggapin ang Kanyang mga turo at 
doktrina, at “nagsitalikod sila, at hindi 
na nagsisama sa kanya.” 2

Nang umalis ang mga alagad na ito, 
bumaling si Jesus sa Labindalawa at 
nagtanong, “Ibig baga ninyong magsia-
lis din naman?” 3

Sumagot si Pedro:
“Panginoon, kanino kami magsisi-

paroon? ikaw ang may mga salita ng 
buhay na walang hanggan.

“At kami’y nagsisisampalataya at 
nakikilala namin na ikaw ang Cristo, 
ang Banal ng Dios.” 4

Sa sandaling iyon, nang ang iba 
ay nagtuon sa hindi nila matanggap, 
pinili ng mga Apostol na magtuon sa 
talagang pinaniniwalaan at nalalaman 
nila, at bilang bunga, sila ay nanatiling 
kasama ni Cristo.

Kalaunan, sa araw ng Pentecostes,  
natanggap ng Labindalawala ang 

Ni Elder M. Russell Ballard
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Ilang taon na ang nakalipas, binisita 
ng aking pamilya ang Banal na  
Lupain. Isa sa mga malinaw sa alaala 

ko sa aming biyahe ang pagbisita sa 
silid sa itaas sa Jerusalem, ang pinang-
yarihan ng Huling Hapunan.

Habang nakatayo kami roon, binasa 
ko sa kanila ang mula sa Juan 17, kung 
saan sumamo si Jesus sa Kanyang Ama 
para sa Kanyang mga disipulo:

“Idinadalangin ko sila . . . upang 
sila’y maging isa, na gaya naman 
natin. . . .

“Hindi lamang sila ang idinadala-
ngin ko, kundi sila rin naman na mga 
nagsisisampalataya sa akin sa pamama-
gitan ng kanilang salita;

“Upang silang lahat ay maging isa; 
na gaya mo, Ama, sa akin, at ako’y sa 
iyo, na sila nama’y sumaatin.” 1

Tunay akong naantig habang binaba-
sa ko ang mga salitang ito at natagpuan 
ko ang aking sarili na nagdarasal sa 
sagradong lugar na iyon upang maging 
kaisa ako ng aking pamilya at ng aking 
Ama sa Langit at ng Kanyang Anak.

Ang mahalaga nating kaugnayan 
sa mga pamilya, kaibigan, sa Pangino-
on, at sa Kanyang ipinanumbalik na 
Simbahan ay kabilang sa mga bagay 

Kanino Kami 
Magsisiparoon?
Sa huli, bawat isa sa atin ay kailangang tumugon sa tanong ng 
Tagapagligtas na: “Ibig baga ninyong magsialis din naman?”

ninyong lumagpas sa inyo, gaano 
man karaming pagkakamali ang ina-
akala ninyong nagawa ninyo . . . , o 
gaano man kayo napalayo sa inyong 
tahanan at pamilya at sa Diyos, 
pinatototohanan ko na hindi pa rin 
kayo ganap na napalayo sa pag-ibig 
ng Diyos. Hindi posibleng lumubog 
kayo nang mas malalim kaysa kayang 
abutin ng walang-hanggang liwanag 
ng Pagbabayad-sala ni Cristo.” 4

O, talagang nais ko na bawat anak 
ko, apo, at bawat isa sa inyo na mga 
kapatid ko, ay madama ang kagala-
kan at pagiging malapit sa Ama sa 
Langit at sa ating Tagapagligtas sa 
araw-araw nating pagsisisi ng ating 
mga kasalanan at kahinaan. Kailangan 
ng bawat may pananagutang anak ng 
Ama sa Langit ng pagsisisi. Isipin ang 
mga kasalanan na kailangan nating 
pagsisihan. Ano ba ang pumipigil sa 
atin? Sa paanong mga paraan ba tayo 
kailangang bumuti?

Alam ko, gaya ng naranasan at 
pinatotohanan ni Pangulong Packer, 
na kapag tunay tayong nagsisi sa ating 
mga kasalanan, tuluyang mawawala 
ang mga ito—nang walang bakas! 
Nadama ko mismo ang pagmamahal, 
kagalakan, kapanatagan, at tiwala sa 
harapan ng Panginoon sa taos-puso 
kong pagsisisi.

Para sa akin, ang pinakamalaking 
himala sa buhay ay hindi ang pagha-
wi ng Red Sea, ang paglipat ng mga 
bundok, o maging ang paggaling ng 
katawan. Ang pinakamalaking himala 
ay nangyayari kapag mapagpakum-
baba tayong lumapit sa ating Ama sa 
Langit at taimtim na nagsumamo na 
patawarin ang ating mga kasalanan 
at pagkatapos ay malinis ang mga 
kasalanang iyon sa pamamagitan ng 
nagbabayad-salang sakripisyo ng 
ating Tagapagligtas. Sa sagradong 
pangalan ni Jesucristo, amen. ◼

MGA TALA
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kaloob na Espiritu Santo. Hayagan 
silang sumaksi kay Cristo at nagsimu-
lang maunawaan nang lubusan ang 
mga turo ni Jesus.

Walang pagkakaiba sa ngayon. Para 
sa ilan, ang paanyaya ni Cristo na mani-
wala at manatili ay mahirap pa rin—o 
mahirap tanggapin. Ang ilang alagad 
ay nahihirapang unawain ang isang 
partikular na patakaran o turo ng Sim-
bahan. Ang iba naman ay nakatuon sa 
ating kasaysayan o sa mga pagkakamali 
ng ilang miyembro at mga lider, noon 
at ngayon. May iba naman na nahihi-
rapang ipamuhay ang isang relihiyon 
na masyadong maraming ipinagagawa. 
Panghuli, ang ilan ay “napagod sa pag-
gawa ng mabuti.” 5 Dahil dito at sa iba 
pa, ang ilang miyembro ng Simbahan 
ay nalilito sa kanilang pananampalata-
ya, iniisip na baka dapat nilang sundan 
ang mga “nagsitalikod, at hindi na 
nagsisama” kay Jesus.

Kung may sinuman sa inyo na 
nag-aalinlangan sa inyong pananampa-
lataya, itatanong ko rin ang tanong ni 
Pedro: “Kanino [kayo] magsisiparoon?” 
Kung pipiliin ninyong maging di-aktibo 
o iwan ang ipinanumbalik na Simba-
han ni Jesucristo ng mga Banal sa mga 
Huling Araw, saan kayo pupunta? Ano 
ang gagawin ninyo? Ang desisyon na 
“hindi na magsisama” sa mga miyem-
bro ng Simbahan at sa hinirang na mga 
pinuno ng Panginoon ay may mataga-
lang epekto na hindi palaging nakikita 
sa ngayon. Maaaring may ilang dok-
trina, ilang patakaran, munting bahagi 
ng kasaysayan na sanhi ng pagdududa 
ninyo sa inyong pananampalataya, 
at maaaring madama ninyo na ang 
tanging paraan para malutas ang pagta-
talo sa inyong kalooban ngayon ay ang 
“hindi na pakikisama” sa mga Banal. 
Kung kasing-tanda ko na kayo, mala-
laman ninyo na nalulutas din mag-isa 
ang mga bagay-bagay. Ang inspiradong 
pananaw o paghahayag ay maaaring 
magpaliwanag sa isang isyu. Tandaan, 
ang Panunumbalik ay hindi isang pang-
yayari, kundi patuloy itong nagaganap.

Huwag kailanman talikuran ang 
mga dakilang katotohanang inihayag 
sa pamamagitan ni Propetang Joseph 
Smith. Huwag tumigil sa pagbabasa, 

pagninilay, at pagsasagawa ng doktrina 
ni Cristo na nakapaloob sa Aklat ni 
Mormon.

Huwag kalimutang mag-ukol ng 
panahon sa Panginoon sa matata-
pat na pagsisikap na maunawaan 
ang inihayag ng Panginoon. Gaya 
ng sinabi ng mahal kong kaibigan at 
dating kasamahan na si Elder Neal A. 
Maxwell, “Huwag nating akalain . . . 
na dahil lang sa hindi natin maipali-
wanag ang isang bagay ay hindi na ito 
maipapaliwanag.” 6

Kaya bago ninyo gawin ang mapa-
nganib sa espiritu na desisyong umalis, 
hinihikayat ko kayong tumigil at isiping 
mabuti bago isuko ang anumang nag-
hatid sa inyo sa patotoo ninyo sa ipi-
nanumbalik na Simbahan ni Jesucristo. 
Tumigil at isipin ang nadama ninyo 
rito at bakit ninyo nadama ito. Isipin 
ang mga pagkakataon nang saksihan 
ng Espiritu Santo sa inyo ang walang 
hanggang katotohanan.

Saan kayo pupunta para mahanap 
ang iba pang katulad ninyo ang panini-
wala sa mapagmahal na mga Magulang 
sa Langit, na nagtuturo sa atin kung 
paano bumalik sa Kanilang piling 
magpakailanman?

Saan kayo pupunta para maturuan 
ng tungkol sa isang Tagapagligtas na 
siyang pinakamatalik ninyong kaibi-
gan, na hindi lamang nagdusa para sa 
inyong mga kasalanan kundi dumanas 
din ng “mga pasakit at hirap at lahat 
ng uri ng tukso” upang “ang kanyang 
sisidlan ay mapuspos ng awa, ayon sa 
laman, upang malaman niya nang ayon 

sa laman kung paano tutulungan ang 
kanyang mga tao alinsunod sa kanilang 
mga kahinaan,” 7 at naniniwala akong 
kabilang ang kapansanan o kawalan ng 
pananampalataya?

Saan kayo pupunta para malaman pa 
ang tungkol sa plano ng Ama sa Langit 
para sa ating walang hanggang kaligaya-
han at kapayapaan, isang planong pus-
pos ng kagila-gilalas na mga posibilidad, 
aral, at patnubay para sa ating buhay 
dito sa lupa at sa kawalang-hanggan? 
Tandaan, ang plano ng kaligtasan ay 
nagbibigay ng kabuluhan, layunin, at 
direksyon sa mortal na buhay.

Saan kayo pupunta para mahanap 
ang detalyado at inspiradong estruktura 
ng organisasyon ng Simbahan kung 
saan kayo tinuturuan at sinusuportahan 
ng kalalakihan at kababaihan na tala-
gang tapat sa paglilingkod sa Pangino-
on sa pamamagitan ng paglilingkod sa 
inyo at sa inyong pamilya?

Saan kayo pupunta para mahanap 
ang mga buhay na propeta at mga 
apostol, na tinawag ng Diyos para big-
yan kayo ng isa pang mapagkukunan 
ng payo, pang-unawa, kapanatagan, 
at inspirasyon sa mga hamon sa ating 
panahon?

Saan kayo pupunta para makahanap 
ng mga taong sumusunod sa itinak-
dang mga pinahahalagahan at paman-
tayan na ibinabahagi at gusto ninyong 
ipasa sa inyong mga anak at mga apo?

At saan kayo pupunta para marana-
san ang kagalakan na nagmumula sa 
nakapagliligtas na mga ordenansa at 
tipan ng templo?
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Mga kapatid, ang pagtanggap at 
pagsasabuhay ng ebanghelyo ni Cristo 
ay malaking hamon. Ganito na noon, at 
ganito pa rin sa hinaharap. Ang buhay 
ay tulad sa mga hiker na umaakyat sa 
matarik at mahirap na landas. Natu-
ral at normal lamang ang huminto 
paminsan-minsan habang nasa daan 
para habulin ang ating hininga, para 
isiping muli ang ating patutunguhan, 
at para isaalang-alang muli ang ating 
bilis o bagal sa paglakad. Hindi lahat 
ay kailangang tumigil habang nasa 
daan, ngunit hindi mali ang gawin ang 
gayon kapag hinihingi ng pagkakata-
on. Sa katunayan, maaari itong maging 
positibo sa mga taong sinasamantala 
ang pagkakataong magpanibago ng 
lakas sa tubig na buhay ng ebanghelyo 
ni Cristo.

Ang panganib ay dumarating kapag 
pinili ng isang tao na gumala palayo sa 
landas na patungo sa punungkahoy ng 
buhay.8 Kung minsan ay maaari tayong 
matuto, mag-aral, at makaalam, at kung 
minsan ay kailangan tayong maniwala, 
magtiwala, at umasa.

Sa huli, kailangan nating sagutin ang 
tanong ng Tagapagligtas: “Ibig baga 
ninyong magsialis din naman?” 9 Kaila-
ngan nating lahat na saliksikin ang sarili 
nating sagot sa tanong na iyan. Para sa 
ilan, madali ang sagot; para sa iba, mahi-
rap ito. Hindi ako magkukunwaring 
alam ko kung bakit ang pananampa-
latayang maniwala ay mas madali para 

sa ilan kaysa sa iba. Nalulugod lamang 
akong malaman na ang mga sagot ay 
parating nariyan, at kung hahangarin 
natin ang mga ito—talagang maghangad 
nang may tunay na pagnanais at may 
buong layunin ng isang mapanalanging 
puso—mahahanap natin kalaunan 
ang mga sagot sa ating mga tanong 
habang nagpapatuloy tayo sa landas ng 
ebanghelyo. Sa aking paglilingkod, may 
nakilala akong mga lumihis ng landas 
at bumalik pagkatapos ng pagsubok 
sa kanilang pananampalataya.

Taimtim akong umaasa na aanyaya-
han natin ang marami pang mga anak 
ng Diyos na hanapin at manatili sa 
landas ng ebanghelyo upang sila rin ay 
“kumain ng bunga, na higit na kanais-
nais sa lahat ng iba pang bunga.” 10

Ang taos kong pagsamo ay na 
hikayatin, tanggapin, unawain, at 
mahalin natin ang mga nakikibaka sa 
kanilang pananampalataya. Hindi natin 
dapat pabayaan ang sinuman sa ating 
mga kapatid. Tayo ay nasa iba-ibang 
katayuan sa landas, at kailangan nating 
paglingkuran ang bawat isa.

Kung paanong dapat nating buksan 
ang ating mga bisig sa pagtanggap sa 
mga bagong convert, gayundin na dapat 
nating yakapin at suportahan ang mga 
may katanungan at nag-aalinlangan  
sa kanilang pananampalataya.

Gamit ang isa pang pamilyar na 
metapora, dalangin ko na sinumang 
nag-iisip na umalis sa “Matandang 
Barko ng Sion,” kung saan ang Diyos 
at si Cristo ang gumagabay, ay tumigil 
sandali at mag-isip na mabuti bago 
gawin ito.

Sana malaman ninyo na kahit 
bayuhin ng malakas na hangin at mga 
alon ang matandang barko, na nakasa-
kay ang Tagapagligtas at kaya Niyang 
patigilin ang unos sa Kanyang utos na, 
“Pumayapa, tumahimik ka.” Hanggang 
sa sandaling iyon, hindi tayo kaila-
ngang matakot, at kailangang matatag 
ang ating pananampalataya at malaman 
na “pati ng hangin at ng dagat ay tuma-
talima sa kaniya.” 11

Mga kapatid, nangangako ako sa 
pangalan ng Panginoon na hindi Niya 
kailanman pababayaan ang Kanyang 
Simbahan at hindi Niya kailanman 

pababayaan ang sinuman sa atin.  
Alalahanin ang sagot ni Pedro sa 
tanong at mga salita ng Tagapagligtas:

“Kanino kami magsisiparoon? 
ikaw ang may mga salita ng buhay na 
walang hanggan.

“At kami’y nagsisisampalataya at 
nakikilala namin na ikaw ang Cristo, 
ang Banal ng Dios.” 12

Pinatototohanan ko na “walang 
ibang pangalang ibinigay, o anumang 
daan kung saan ang kaligtasan ay 
mapapasa mga anak ng tao, tanging 
kay at sa pamamagitan lamang ng 
pangalan ni Cristo.” 13

Pinatototohanan ko rin na si 
Jesucristo ay tumawag ng mga apostol 
at propeta sa ating panahon at ipina-
numbalik ang Kanyang Simbahan kasa-
ma ang mga turo at utos bilang “isang 
kanlungan mula sa bagyo, at mula sa 
poot” na tiyak na darating maliban 
kung ang mga tao sa mundo ay magsisi 
at bumalik sa Kanya.14

Pinatototohanan ko rin na “inaan-
yayahan silang lahat [ng Panginoon] 
na lumapit sa kanya at makibahagi 
sa kanyang kabutihan; at wala siyang 
tinatanggihan sa mga lumalapit sa kan-
ya; maitim at maputi, alipin at malaya, 
lalaki at babae; . . . pantay-pantay ang 
lahat sa Diyos.” 15

Si Jesus ang ating Tagapagligtas at 
Manunubos, at ang Kanyang ipina-
numbalik na ebanghelyo ang ligtas na 
aakay sa atin pabalik sa piling ng ating 
mga Magulang sa Langit kung mana-
natili tayo sa landas ng ebanghelyo at 
susundan ang Kanyang mga yapak. Ito 
ay pinatototohanan ko sa pangalan ni 
Jesucristo, amen. ◼
MGA TALA
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mga paa, upang inyong malaman 
na ako nga ang Diyos ng Israel, at 
ang Diyos ng buong sangkatauhan, 
at pinatay para sa mga kasalanan ng 
sanlibutan. . . .

“At nang lahat sila ay makalapit at 
makasaksi para sa kanilang sarili, sila 
ay sumigaw sa iisang tinig, sinasabing:

“Hosana! Purihin ang pangalan ng 
Kataas-taasang Diyos!” 4

At, sa ikalawang pagkakataon, 
“sila ay nagsiluhod sa paanan ni Jesus.” 
Ngunit sa pagkakataong ito ay may 
layunin, dahil nalaman natin na “sinam-
ba siya” nila.5

Sa Ngayon
Sa simula ng taong ito ay naata-

san akong bisitahin ang isang stake 
sa kanlurang Estados Unidos. Isa 
itong karaniwang araw ng Linggo, 
isang karaniwang miting, kasama ang 
mga karaniwang miyembro ng Simba-
han. Nagmasid ako habang papasok 
ang mga tao sa chapel at tahimik na 
naupo sa mga bakanteng upuan. Mga 
madalian at pabulong na usapan ang 
maririnig sa buong bulwagan. Sinikap 
ng mga ama at ina—bigo kung min-
san—na patahimikin ang malilikot na 
anak. Normal ito kahit saan.

Ngunit, bago nagsimula ang miting, 
pumasok sa isip ko ang mga salitang 
nabigyang-inspirasyon ng Espiritu.

Ang mga miyembrong ito ay 
hindi lamang dumating para tumu-
pad sa tungkulin o makinig sa mga 
tagapagsalita.

Nagpunta sila dahil sa mas malalim 
at mahalagang kadahilanan.

Nagpunta sila para sumamba.
Sa pagpapatuloy ng miting, minas-

dan ko ang ilang miyembro ng kon-
gregasyon. Kumikilos silang tila nasa 
langit, na may pagpipitagan at kapa-
yapaan. May isang bagay sa kanila na 
nagbigay sa akin ng masayang paki-
ramdam. Ang nararanasan nila noong 
Linggong iyon ay talagang pambihira.

Sila ay sumasamba.
Para silang nasa langit.
Nakikita ko iyon sa kanilang mga 

mukha.
At nagalak ako at sumambang kasa-

ma nila. At habang ginagawa ko iyon, 

Nang bumaba ang Tagapagligtas 
mula sa langit, dalawang beses nagpa-
tirapa ang mga tao sa Kanyang paanan. 
Ang una ay nangyari matapos Niyang 
sabihin nang may banal na awtoridad:

“Masdan, ako si Jesucristo, na siyang 
pinatotohanan ng mga propeta na 
paparito sa daigdig.

“At masdan, ako ang ilaw at ang 
buhay ng sanlibutan.” 3

At inanyayahan Niya ang lahat 
ng naroon na “bumangon at lumapit 
sa akin, upang inyong maihipo ang 
inyong mga kamay sa aking tagiliran, 
at upang inyo ring masalat ang bakas 
ng pako sa aking mga kamay at aking 

Ni Bishop Dean M. Davies
Unang Tagapayo sa Presiding Bishopric

Ang Kanyang Pagdalaw
Isa sa lubhang kagila-gilalas at puno 

ng pagmamahal na karanasan na naita-
la sa banal na kasulatan ay ang tungkol 
sa pagdalaw ng Tagapagligtas sa lupain 
ng Amerika pagkatapos ng Kanyang 
pagkamatay at Pagkabuhay na Mag-uli. 
Ang mga tao ay dumanas ng napaka-
laking pinsala kaya ang “buong lupain 
ay naiba ang hugis.” 1 Ayon sa tala ng 
mga pangyayaring iyon, pagkatapos ng 
malaking sakuna, ang lahat ng tao ay 
tumangis nang walang humpay,2 at sa 
gitna ng kanilang matinding dalamhati, 
matindi nilang hinangad ang paggaling, 
kapayapaan, at kaligtasan.

Ang mga Pagpapala 
ng Pagsamba
Ang pagsamba ay kailangan at ang sentro sa ating espirituwal 
na buhay. Ito ay isang bagay na dapat nating hangarin, hanapin, 
at sikaping maranasan.
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nangusap ang Espiritu sa aking puso. 
At sa araw na iyon, may natutuhan 
ako tungkol sa aking sarili, tungkol sa 
Diyos, at tungkol sa papel ng tunay na 
pagsamba sa ating buhay.

Araw-araw na Pagsamba sa Ating Buhay
Walang katulad ang mga Banal 

sa mga Huling Araw pagdating sa 
paglilingkod sa mga tungkulin sa 
Simbahan. Ngunit minsan ay maaaring 
paulit-ulit lang ang ating ginagawa, na 
para bang trabaho na lang ito. Kung 
minsan ang ating pagdalo sa mga 
miting at paglilingkod sa kaharian ay 
maaaring kulang ng banal na elemento 
ng pagsamba. At kung wala iyan, di 
natin mararanasan ang walang katulad 
na espirituwal na pakikipagharap sa 
walang-hanggan—na nararapat mapa-
saatin bilang mga anak ng mapagmahal 
na Ama sa Langit.

Malayo sa pagiging isang masayang 
pangyayari na nagkataon lang, ang 
pagsamba ay mahalaga at ang sentro 
ng ating espirituwal na buhay. Ito ay 
isang bagay na dapat nating hangarin, 
hanapin, at sikaping maranasan.

Ano ang Pagsamba?
Kapag sinasamba natin ang Diyos, 

lumalapit tayo sa Kanya nang buong 
galang, pagmamahal, pagpapakumba-
ba, at paghanga. Kinikilala at tanggap 
natin Siya bilang ating hari, ang Lumik-
ha ng sansinukob, ating pinakamama-
hal at mapagmahal na Ama.

Gumagalang at nagpipitagan tayo 
sa Kanya.

Nagpapasakop tayo sa Kanya.
Iniaangat natin ang ating mga 

puso sa makapangyarihang panala-
ngin, pinahahalagahan ang Kanyang 
salita, nagagalak sa Kanyang biyaya, 
at nangangakong susundin Siya nang 
buong katapatan.

Ang pagsamba sa Diyos ay napa-
kahalagang elemento sa buhay ng 
isang alagad ni Jesucristo na kung 
hindi natin Siya tatanggapin sa ating 
puso, walang saysay ang paghahanap 
natin sa Kanya sa ating mga konseho, 
simbahan, at templo.

Ang tunay na mga alagad ay “[sa]
sambahin siya na gumawa ng langit, at 
lupa, at ng dagat, at ng mga bukal ng 
mga tubig—nananawagan sa pangalan 
ng Panginoon araw at gabi.” 6

Marami tayong malalaman tungkol 
sa tunay na pagsamba sa pagsusuri 
kung paanong ang iba—ang mga tao 
na hindi naman kakaiba sa atin—ay 
nakiharap, kumilos, at sumamba sa 
harap ng Diyos.

Paghanga, Pasasalamat, at Pag-asa
Sa unang bahagi ng ika-19 na siglo, 

ang daigdig ng mga Kristiyano ay halos 
kumpleto na maliban sa pagtalikod 
sa ideya na nangungusap pa rin ang 
Diyos sa tao. Ngunit noong tagsibol ng 
1820, iyon ay tuluyan nagbago nang 
ang abang batang lalaking tagabukid 
ay pumasok sa kakahuyan at lumuhod 

para manalangin. Simula sa araw na 
iyon, ang mga kagila-gilalas na pangi-
tain, paghahayag, at makalangit na 
pagpapakita ay patuloy na bumuhos 
sa lupa, pinagkakalooban ang mga 
naninirahan dito ng mahalagang kaala-
man tungkol sa katangian at layunin ng 
Diyos at Kanyang kaugnayan sa tao.

Inilarawan ni Oliver Cowdery na 
“hindi maaaring malimutan [ang mga 
araw na iyon]. . . . Anong ligaya! anong 
kababalaghan! anong panggigilalas!” 7

Ang mga salita ni Oliver ay nagsasa-
ad sa mga unang elementong kasama 
ng tunay na pagsamba sa Diyos—isang 
diwa ng matinding pagkamangha at 
pasasalamat.

Bawat araw, ngunit lalo na sa araw 
ng Sabbath, may pambihira tayong 
pagkakataong maranasan ang pagka-
mangha at panggigilalas ng langit at 
ialay ang ating mga papuri sa Diyos 
para sa Kanyang pinagpalang kabuti-
han at nag-uumapaw na pagkahabag.

Ito ang magbibigay sa atin ng pag-
asa. Ito ang mga unang elemento ng 
pagsamba.

Liwanag, Kaalaman, at Pananampalataya
Sa pinagpalang araw ng Pentecostes, 

ang Banal na Espiritu ay pumasok sa 
puso at isipan ng mga alagad ni Cristo, 
na pumuspos sa kanila ng liwanag at 
kaalaman.

Bago sumapit ang araw na iyon 
may mga sandaling di nila tiyak kung 
ano ang dapat nilang gawin. Ang 
Jerusalem ay mapanganib na lugar 
para sa isang alagad ng Tagapagligtas, 
at maaaring inisip nila kung ano ang 
mangyayari sa kanila.

Ngunit nang puspusin ng Banal 
na Espiritu ang kanilang mga puso, 
ang pag-aalinlangan at pag-aatubili ay 
naglaho. Sa napakagandang karanasan 
ng tunay na pagsamba, ang mga Banal 
ng Diyos ay tumanggap ng liwanag at 
kaalaman mula sa langit, at pinalakas 
na patotoo. At humantong iyon sa 
pananampalataya.

Mula sa sandaling iyon, ang mga 
Apostol at mga Banal ay kumilos nang 
may determinasyon. Buong tapang 
nilang ipinangaral si Cristo Jesus sa 
buong mundo.
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Kapag nasa atin ang tamang diwa 
ng pagsamba, inaanyayahan natin ang 
liwanag at katotohanan na pumasok sa 
ating mga kaluluwa, na nagpapalakas 
ng ating pananampalataya. Ang mga ito 
ay mahahalaga ring sangkap ng tunay 
na pagsamba.

Pagiging Disipulo at Pag-ibig sa Kapwa-tao
Sa Aklat ni Mormon, nalaman 

natin na mula nang maligtas ang 
Nakababatang Alma mula sa pagdu-
rusang dulot ng kanyang pagsuway, 
hindi na siya naging tulad ng dati. 
Buong tapang siyang “naglakbay sa 
lahat ng dako ng buong lupain . . . at 
sa lahat ng tao . . . , buong sigasig na 
nagsusumikap na maisaayos ang lahat 
ng kapinsalaang [kanyang] nagawa sa 
simbahan.” 8

Ang kanyang palagiang pagsamba 
sa Makapangyarihang Diyos ay naipa-
kita sa masigasig na pagkadisipulo.

Sa tunay na pagsamba tayo ay 
nagiging matapat at masigasig na mga 
disipulo ng ating pinakamamahal 
na Panginoon at Tagapagligtas na si 
Jesucristo. Nagbabago tayo at nagiging 
higit na katulad Niya.

Nagiging mas maunawain at mali-
ngap tayo. Mas mapagpatawad. Mas 
mapagmahal.

Nauunawaan nating imposibleng 
sabihing mahal natin ang Diyos 
samantalang napopoot, tinatalikuran, 
o binabalewala natin ang mga tao sa 
ating paligid.9

Ang tunay na pagsamba ay 
humahantong sa di-nagmamaliw na 
determinasyong lumakad sa landas 
ng pagkadisipulo. At di maiiwasang 
humahantong iyan sa pag-ibig sa kap-
wa-tao. Ang mga ito ay mga sangkap 
na kailangan din sa pagsamba.

Magsipasok sa Kanyang mga 
Pintuang-daan na may Pasasalamat

Kapag ginugunita ko ang nagsimula 
sa isang karaniwang umaga ng Linggo, 
sa karaniwang meetinghouse, sa kara-
niwang stake na iyon, kahit ngayon 
ay naaantig pa rin ako ng pambihi-
rang espirituwal na karanasang iyon 
na habampanahong magpapala sa 
aking buhay.

Natutuhan ko na kahit napakahu-
say nating naisasaayos ang ating oras, 
tungkulin, at mga assignment—kahit 
na lagyan natin ng tsek ang lahat 
ng mga kahon sa ating listahan ng 
“perpektong” indibiduwal, pamilya, 
o lider—kung bigo tayong sambahin 
ang ating mahabaging Tagapagligtas, 
Hari ng langit, at maluwalhating Diyos, 
hindi natin matatamasa ang kagalakan 
at kapayapaan ng ebanghelyo.

Kapag sumasamba tayo sa Diyos, 
kinikilala at tinatanggap natin Siya nang 
may pagpipitagan tulad ng ginawa 
noon ng mga tao sa Amerika. Lumala-
pit tayo sa Kanya taglay ang di-maarok 
na damdamin ng paghanga at pagka-
mangha. Namamangha tayo nang may 
pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. At 
sa gayon tayo nagkakaroon ng pag-asa.

Pinagninilayan natin ang salita ng 
Diyos, at pinupuspos nito ang ating 
kaluluwa ng liwanag at katotohanan. 
Nauunawaan natin ang mga espiritu-
wal na tanawin na makikita lamang sa 
pamamagitan ng liwanag ng Espiritu 
Santo.10 At sa gayon tayo nagkakaroon 
ng pananampalataya.

Sa ating pagsamba, ang ating mga 
kaluluwa ay nalilinis na mabuti at 
nangangako tayong susundan ang mga 
yapak ng ating pinakamamahal na 
Tagapagligtas na si Jesucristo. At dahil 
dito ay nagkakaroon tayo ng pag-ibig 
sa kapwa-tao.

Kapag sumasamba tayo, ang ating 
puso ay nagpupuri sa ating mahal na 
Diyos sa umaga, tanghali, at gabi.

Patuloy natin siyang pinababanal 

at iginagalang—sa ating mga meeting-
house, tahanan, templo, at sa lahat ng 
ating gawain.

Kapag sumasamba tayo, binubuksan 
natin ang ating puso sa nakapagpapa-
galing na kapangkarihan ng Pagbaba-
yad-sala ni Jesucristo.

Ang ating buhay ay nagiging tanda 
at pagpapahayag ng ating pagsamba.

Mga kapatid, ang mga espirituwal 
na karanasan ay walang kinalaman sa 
nangyayari sa paligid natin at lubos 
na may kaugnayan sa lahat ng nang-
yayari sa ating mga puso. Saksi ako 
na ang tunay na pagsamba ay magpa-
pabago sa karaniwang mga miting ng 
Simbahan upang ito ay maging mga 
pambihirang espirituwal na piging. 
Pagyayamanin nito ang ating buhay, 
palalawakin ang ating pang-unawa, at 
palalakasin ang ating patotoo. Dahil sa 
pagtutuon natin ng ating mga puso sa 
Diyos, tulad ng Mang-aawit noon, tayo 
ay “[nagsi]sipasok sa kaniyang mga pin-
tuang-daan na may pagpapasalamat, at 
sa kaniyang looban na may pagpupuri: 
[nagpapasalamat tayo] sa kaniya, at 
[pinupuri ang] kaniyang pangalan.

“Sapagka’t ang Panginoon ay mabuti; 
ang kaniyang kagandahang-loob ay 
magpakailan man; at ang kaniyang pag-
tatapat ay sa lahat ng sali’t saling lahi.” 11

Sa taimtim at taos-pusong pagsamba, 
tayo’y namumukadkad at nahuhusto sa 
pag-asa, pananampalataya, at pagkaka-
wanggawa. At sa prosesong iyan, natiti-
pon natin ang makalangit na liwanag sa 
ating mga puso na nagbibigay sa ating 
buhay ng banal na kahulugan, patuloy 
na kapayapaan, at walang hanggang 
kagalakan.

Ito ang pagpapala ng pagsamba 
sa ating buhay. Mapagpakumbaba ko 
itong pinatototohanan sa sagradong 
pangalan ni Jesucriso, amen. ◼
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( Juan 8:3) sa Tagapagligtas para tingnan 
kung hahatulan Niya ang babae batay 
sa batas ni Moises (tingnan sa talata 5). 
Alam na ninyo ang nangyari sa kuwen-
to, kung paano Niya sila ibinaba dahil sa 
kanilang di-matwid na paghatol, at kung 
paano sila “hinatulan ng sarili nilang 
konsiyensya” at umalis na “isa-isa” (tala-
ta 9; idinagdag ang pagbibigay-diin). At 
sinabi niya sa babae, “Hindi rin hahatol 
sa iyo: humayo ka ng iyong lakad; mula 
ngayo’y huwag ka nang magkasala. At 
pinuri ng babaeng ito ang Diyos simula 
noon, at naniwala sa kanyang pangalan” 
( Joseph Smith Translation, John 8:11 
[sa John 8:11, footnote c sa Ingles ng 
edisyon ng LDS Bibile]).

Ang likas na lalaki at babae na nasa 
bawat isa sa atin ay may inklinasyong 
isumpa ang iba at humatol nang mali, 
o sa mapagmalinis na paraan. Nangyari 
din ito kina Santiago at Juan, dalawa 
sa mga Apostol ng Tagapagligtas. Galit 
na galit sila nang ang mga tao sa isang 
nayon ng mga Samaritano ay naging 
lapastangan sa Tagapagligtas (tingnan 
sa Lucas 9:51–54):

“At nang makita [nila] ito, [sila] 
ay nangagsabi, Panginoon, ibig mo 
bagang magpababa tayo ng apoy mula 
sa langit, at sila’y pugnawin, [gaya ng 
ginawa ni Elias]?

“Datapuwa’t, lumingon siya, at sila’y 
pinagwikaan, [Di ninyo alam kung 
anong uri ng espiritu mayroon kayo].

“[Sapagka’t ang Anak ng tao ay hindi 
naparito para lipulin ang mga tao, kun-
di para iligtas sila]” (mga talata 54–56).

Ang “pangkalahatang [mga] hukom” 
ngayon (D at T 107:74), ang ating mga 
bishop at branch president, ay dapat 
iwasan ang gayon kabilis na paghatol, 
gaya ng ginawa nina Santiago at Juan 
noon. Ang tapat na hukom ay tutugon 
sa mga pag-amin nang may habag at 
pag-unawa. Ang kabataang nagkamali, 
halimbawa, ay dapat umalis sa opisina 
ng bishop na nadarama ang pagmama-
hal ng Tagapagligtas sa pamamagitan 
ng bishop at puspos ng kagalakan at 
nagpapagaling na kapangyarihan ng 
Pagbabayad-sala—hindi hinihiya o hina-
hamak. Kung hindi, maaaring maitaboy 
ng bishop ang nawawalang tupa papun-
ta sa ilang (tingnan sa Lucas 15:4).

ang mga Fariseo at eskriba ay mali 
ang naging hatol sa Tagapagligtas at sa 
mga kasama Niyang naghahapunan, 
na nagsabing, “Tinatanggap ng taong 
ito ang mga makasalanan, at sumasalo 
sa kanila” (Lucas 15:2)—hindi iniisip 
na makasalanan din sila. Taglay ang 
mapaghatol na mga puso, ang mga 
eskriba at Fariseo ay di kailanman 
nadama ang kagalakan ng pagliligtas 
sa nawawalang tupa.

Ang “mga eskriba at . . . mga  
Fariseo” din ang nagdala sa “isang 
babaing nahuli sa pangangalunya” 

Ni Elder Lynn G. Robbins
Ng Panguluhan ng Pitumpu

Noong nabubuhay pa Siya sa lupa, 
si Jesucristo ay isang mapag-
mahal na hukom, napakatalino, 

at mapagpasensya. Kilala Siya sa mga 
banal na kasulatan bilang “tapat na 
hukom” (II Kay Timoteo 4:8; Moises 
6:57), at ang payo din Niya sa atin ay 
“humatol nang matwid na kahatulan” 
(tingnan sa Joseph Smith Translation, 
Matthew 7:1–2 [sa Matthew 7:1, foot-
note a]) at “magtiwala ka sa Espiritung 
yaon na nag-aakay sa paggawa ng 
mabuti . . . [at] maghatol nang matwid” 
(D at T 11:12).

Ang tagubiling ito sa Labindalawang 
Nephita ay tutulong sa atin na huma-
tol na tulad ng Panginoon: “Kayo ay 
magiging mga hukom ng mga taong 
ito, alinsunod sa kahatulan na aking 
ibibigay sa inyo, na magiging makata-
rungan. Kung gayon, maging anong uri 
ng mga tao ba nararapat kayo? Kato-
tohanang sinasabi ko sa inyo, maging 
katulad ko” (3 Nephi 27:27; idinagdag 
ang pagbibigay-diin). Kung minsan ay 
nalilimutan natin na noong ibigay Niya 
ang payo na maging katulad Niya, iyon 
ay sa konteksto ng matwid na paghatol.

Di-Matwid na Paghatol
Isang nakakahiyang halimbawa 

ng di-matwid na paghatol ay mula sa 
talinghaga ng nawawalang tupa nang 

Ang Tapat na Hukom
Isa lamang ang paraan para humatol ng matwid na paghatol, gaya 
ng ginagawa ni Cristo, at iyan ay ang maging katulad Niya.
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Disiplina
Gayunman, ang pagkahabag ay 

hindi nag-aalis sa pangangailangan ng 
disiplina. Ang salitang disiplina ay mula 
sa salitang Latin na discere, “upang 
matuto,” o discipulus, “mag-aaral,” kung 
kaya ang isang disipulo ay isang estud-
yante at tagasunod.1 Ang pagdisiplina 
sa paraan ng Panginoon ay ang pagtu-
turo nang may buong pagmamahal at 
pagtitiyaga. Sa mga banal na kasulatan 
madalas gamitin ng Panginoon ang 
salitang parusahan o pahirapan kapag 
nagsasalita tungkol sa disiplina (ting-
nan halimbawa sa Mosias 23:21; D at T 
95:1). Ang salitang chasten o pahirapan 
ay mula sa salitang Latin na castus, na 
ibig sabihin ay “malinis o dalisay,” at 
ang chasen o pahirapan ay nanganga-
hulugang “dalisayin.” 2

Sa mundo, isang makalupang 
hukom ang humahatol sa isang tao at 
nagpapakulong sa kanya sa bilanggu-
an. Sa kabaligtaran, itinuturo naman 
sa atin ng Aklat ni Mormon na kapag 
sinasadya nating magkasala, tayo’y 
nagiging ating “sariling mga hukom” 
(Alma 41:7) at itinatalaga ang ating 
sarili sa espirituwal na bilangguan. Sa 
kabalintunaan, ang pangkalahatang 
hukom sa pagkakataong ito ang may 
hawak ng susi na nagbubukas ng mga 
pinto ng bilangguan; “sapagkat kasama 
sa pagpaparusa ay aking inihahanda 
ang daan para sa kanilang ikaliligtas sa 
lahat ng bagay mula sa tukso” (D at T 
95:1; idinagdag ang pagbibigay-diin). 
Ang mga hakbang ng isang tapat na 
hukom ay mahabagin, mapagmahal, 
at mapantubos, hindi nagkukundena.

Dinisiplina ang batang Joseph Smith 
nang apat na taong pagsubok bago 
niya makuha ang mga lamina, “dahil 
hindi mo nasunod ang mga utos ng 
Panginoon.” 3 Kalaunan, nang mawala 
ni Joseph ang 116 na pahina ng manus-
krito, muli siyang dinisiplina. Bagama’t 
talagang nagsisi siya, binawi pa rin ng 
Panginoon ang kanyang mga pribile-
hiyo sa maikling panahon dahil “ang 
aking minamahal ay akin ding pina-
rurusahan upang ang kanilang mga 
kasalanan ay mapatawad” (D at T 95:1).

Sinabi ni Joseph, “Nagalak ang 
anghel nang ibalik niya sa akin ang 

Urim at Tummim at sinabi na nasisiya-
han ang Diyos sa aking katapatan at 
pagpapakumbaba, at minahal ako dahil 
sa aking pagsisisi at kasigasigan sa pag-
darasal.” 4 Dahil gusto ng Panginoon na 
turuan si Joseph ng aral na nagpapaba-
go ng puso, hiniling Niya ang mapait 
na sakripisyo—dahil ang sakripisyo 
ay mahalagang bahagi ng disiplina.

Sakripisyo
“Noong sinaunang panahon, ang 

sakripisyo’y nangangahulugan ng 
pagpapabanal ng isang bagay o isang 
tao,” 5 at iniuugnay ito, sa paraang 
nakabatay ito sa isa’t isa, sa paka-
hulugan ng salitang chasten o pag-
sabihan—na ibig sabihin ay “upang 
dalisayin.” Gayundin naman, sa sinau-
nang Israel, ang kapatawaran ay duma-
rating sa pamamagitan ng handog 
para sa kasalanan o paglabag, o hain.6 
Ang hain ay hindi lamang “nakatuon 
sa yaong dakila at huling hain” (Alma 
34:14) kundi tumulong upang lumikha 
ng mas malalim na diwa ng pasasala-
mat sa Pagbabayad-sala ng Tagapag-
ligtas. Ang pagtangging magsakripisyo 
bilang bahagi ng ating pagsisisi ay 
lumalait o minamaliit ang Kanyang 
mas malaking sakripisyo para sa kasa-
lanan ding iyon at winawalang-halaga 
ang Kanyang pagdurusa—tanda ng 
kawalan ng pasasalamat.

Sa kabilang banda, sa pamamagi-
tan ng matamis na kabalintunaan ng 
pagsasakripisyo, tayo, sa katunayan, 

ay nagkakamit ng mga bagay na 
may walang hanggang halaga—ang 
Kanyang awa at pagpapatawad at 
kalaunan ay ang “lahat ng mayroon 
ang Ama” (D at T 84:38). Bilang bahagi 
ng proseso ng pagsisisi, ang sakripisyo 
ay nagsisilbi ring balsamo na naka-
pagpapagaling upang mapalitan ang 
“paggigiyagis ng budhi” (Alma 42:18) 
ng “katahimikan ng budhi” (Mosias 
4:3). Kung walang sakripisyo, maaaring 
mahirapan ang isang tao na patawarin 
ang kanyang sarili, dahil alam nilang 
mayroon silang itinatago.7

Ang Magulang bilang Isang Tapat 
na Hukom

Bagaman ang ilan lamang sa atin 
ang tatawaging maging mga pangkala-
hatang hukom, ang mga alituntunin ng 
matwid na paghatol ay angkop sa ating 
lahat, lalo na sa mga magulang na may 
pagkakataon araw-araw na gamitin ang 
mga alituntuning ito sa kanilang mga 
anak. Ang epektibong pagtuturo sa 
bata ang pinakadiwa ng mabuting pag-
disiplina ng magulang, at ang mapag-
mahal na disiplina ang pinakadiwa ng 
pagiging matapat na hukom.

Itinuro ni Pangulong Joseph F. 
Smith, “Kung ang mga bata ay matigas 
ang ulo at mahirap supilin, pagpasensi-
yahan ninyo sila hanggang sa masupil 
ninyo sila sa pamamagitan ng pagma-
mahal, . . . at sa gayon ay mahuhubog 
ninyo ang kanilang pag-uugali sa 
paraang nais ninyo.” 8
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Napakaganda na sa pagtuturo kung 
paano magdisiplina, tila palaging 
tinutukoy ng mga propeta ang mga 
katangian ni Cristo. Ibinigay sa atin ng 
Doktrina at mga Tipan ang bantog na 
payong ito ukol sa disiplina:

“Walang kapangyarihan o impluwen-
siya na maaari o nararapat na panatilihin 
sa pamamagitan ng kabanalan ng pag-
kasaserdote, tanging sa pamamagitan 
lamang ng paghihikayat, ng mahabang 
pagtitiis, ng kahinahunan at kaamuan, at 
ng hindi pakunwaring pag-ibig;

“Sa pamamagitan ng kabaitan, at 
dalisay na kaalaman, na siyang lubos 
na magpapalaki ng kaluluwa nang 
walang pagkukunwari, at walang 
pandaraya—

“Pagsabihan sa tamang pagkakataon 
nang may kataliman, kapag pinakikilos 
ng Espiritu Santo; at pagkatapos ay 
magpakita ng ibayong pagmamahal” 
(D at T 121:41–43).

Itinuturo sa talatang ito na pagsabi-
han natin ang tao “kapag pinakikilos 
[tayo] ng Espiritu Santo,” hindi kapag 
pinakikilos tayo ng galit. Ang Espiritu 
Santo at ang galit ay hindi magkatug-
ma, sapagkat “siya na may diwa ng 
pagtatalo ay hindi sa akin, kundi sa 
diyablo, na siyang ama ng pagtatalo, 
at kanyang inuudyukan ang mga puso 
ng tao na makipagtalo nang may galit” 
(3 Nephi 11:29). Itinuro ni Pangulong 
George Albert Smith na “ang masasakit 
na salita ay hindi karaniwang sinasabi 
nang may inspirasyon ng Panginoon. 
Ang Espiritu ng Panginoon ay diwa ng 
kabutihan; ito ay diwa ng pagtitiyaga; 

ito ay diwa ng pag-ibig sa kapwa at 
pagmamahal at pagpaparaya at maha-
bang pagtitiis. . . .

“. . . Ngunit kung mahilig tayong 
maghanap ng mali . . . sa mapanirang 
paraan, hindi iyan kailanman bunga ng 
patnubay ng Espiritu ng ating Ama sa 
Langit, at lagi itong nakakasira.

“. . . Kabaitan ang kapangyarihang 
bigay sa atin ng Diyos upang palam-
butin ang mga puso at pasunurin ang 
matitigas ang ulo.” 9

Ang Tunay na Pagkatao ng Ating mga Anak
Nang bumisita ang Tagapagligtas 

sa mga Nephita, may ginawa Siyang 
pambihira sa mga bata:

“At ito ay nangyari na, na siya ay 
nagturo at naglingkod sa mga anak ng 
maraming tao . . . , at kanyang kina-
lagan ang kanilang mga dila, at sila’y 
nangusap sa kanilang mga ama ng mga 
dakila at kagila-gilalas na bagay. . . .

“. . . Kapwa nila nakita at narinig 
ang mga batang ito; oo, maging ang 
mga sanggol ay nagbukas ng kanilang 
mga bibig at nangusap ng mga kagila-
gilalas na bagay” (3 Nephi 26:14, 16).

Marahil higit pa sa pagbukas ng 
mga bibig ng mga sanggol, iminumulat 
ng Panginoon ang mga mata at mga 
tainga ng kanilang mga magulang na 
nanggigilalas. Ang mga magulang na 
iyon ay pinagkalooban ng pambihi-
rang kaloob na malaman ang tunay na 
mahalaga at hindi kumukupas, at maki-
ta ang tunay na pagkatao at premortal 
na katayuan ng kanilang mga anak. 
Hindi ba tuluyang babaguhin niyan ang 

paraan ng pagkakita at pakikitungo ng 
mga magulang sa kanilang mga anak? 
Gusto ko ang siping ito ni Goethe: 
“Ang paraan ng pagkakita mo sa [isang 
bata] ay ang paraan ng pakikitungo mo 
sa kanila, at ang paraan ng pakikitungo 
mo sa kanila ang kahihinatnan nila.” 10 
Ang maalala ang tunay na pagkatao ng 
isang bata ay isang kaloob na pananaw 
na nagbibigay-inspirasyon sa pananaw 
ng isang tapat na hukom.

Katapusan
Itinuro sa atin ni Pangulong  

Thomas S. Monson na, “Huwag hayaang 
ang problemang lulutasin ay maging 
mas mahalaga kaysa sa taong dapat 
mahalin.” 11 Napakahalaga ng alituntu-
ning iyon sa pagiging tapat na hukom, 
lalo na sa sarili nating mga anak.

Isa lamang ang paraan para humatol 
nang matwid na paghatol, gaya ng gina-
gawa ni Cristo, at iyan ay ang maging 
katulad Niya. Samakatwid, “maging 
anong uri ng mga tao ba nararapat 
kayo? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, 
maging katulad ko” (3 Nephi 27:27). Sa 
pangalan ni Jesucristo, amen. ◼
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kanilang mga panalangin at pasasala-
mat ay dapat tungo sa Diyos. Ang mga 
sinaunang Banal ay binigyan ng pagha-
hayag kung paano gagawing banal ang 
araw ng Sabbath at paano mag-ayuno 
at manalangin.1

Sila, at tayo, ay sinabihan ng 
Panginoon kung paano sumamba at 
magpasalamat sa Sabbath. Gaya ng 
alam na ninyo, ang pinakamahalaga 
ay ang pagmamahal natin sa mga nag-
bigay ng kaloob o regalo. Narito ang 
mga salita ng Panginoon kung paano 
magpasalamat at paano magmahal sa 
Sabbath:

“Dahil dito, binibigyan ko sila ng 
isang kautusan, nagsasabi nang ganito: 
Ibigin ninyo ang Panginoon ninyong 
Diyos nang buo ninyong puso, nang 
buo ninyong kapangyarihan, pag-iisip, 
at lakas; at sa pangalan ni Jesucristo 
paglingkuran ninyo siya. . . .

“Pasalamatan ninyo ang Panginoon 
ninyong Diyos sa lahat ng bagay.

“Maghandog kayo ng hain sa 
Panginoon ninyong Diyos sa kabutihan 
maging yaong may bagbag na puso at 
nagsisising espiritu.” 2

At pagkatapos, nagbabala ang 
Panginoon sa maaaring mangyari 
kapag hindi natin pinasalamatan ang 
Ama sa Langit at si Jesucristo bilang 
mga tagapagbigay ng mga kaloob: “At 
walang bagay na magagawa ang tao na 
makasasakit sa Diyos o wala sa kaninu-
man ang pag-aalab ng kanyang poot, 
maliban sa yaong mga hindi kumikilala 
sa kanyang ginawa sa lahat ng bagay, 
at hindi sumusunod sa kanyang mga 
kautusan.” 3

Marami sa inyo na mga nakikinig 
ang nasisiyahan na sa Sabbath bilang 
araw para alalahanin at pasalamatan 
ang Diyos para sa mga pagpapala. Naa-
alala ninyo ang pamilyar na kantang:

Kung ang buhay mo’y puno ng pighati,
Kawalang pag-asa ay naghahari,
Mga pagpapala ay bilangin mo;
Mamamangha ka sa kaloob sa ’yo.

Kilalanin
ang bawat isa,
Mga pagpapalang
kaloob sa ’yo. . . .

Marami tayong ipinagpapasala-
mat: ang kabaitan ng isang dayuhan, 
ang pagkain kapag gutom tayo, ang 
bubong sa ating uluhan kapag may-
roong mga bagyo, ang paggaling ng 
nabaling buto, at ang pag-uha ng 
bagong silang na sanggol. Marami sa 
atin ang makadarama ng pasasalamat 
sa gayong mga sandali.

Para sa mga Banal sa mga Huling 
Araw, ang Sabbath ay araw ng pasa-
salamat at pagmamahal. Tinuruan ng 
Panginoon ang mga Banal sa Jackson 
County, Missouri, noong 1831 na ang 

Ni Pangulong Henry B. Eyring
Unang Tagapayo sa Unang Panguluhan

Minamahal kong mga kapatid 
na nasa iba’t ibang panig ng 
mundo sa Ang Simbahan ni 

Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling 
Araw, nagpapasalamat ako na hiniling 
ni Pangulong Thomas S. Monson na 
magsalita ako sa kumperensyang ito 
ngayong araw ng Sabbath. Dalangin 
kong ihatid ng Espiritu Santo ang aking 
mga salita sa inyong puso.

Ngayon ay nais kong magsalita tung-
kol sa nadarama ng puso. Pagtutuunan 
ko ngayon ng pansin ang pasasalamat—
lalo na sa araw ng Sabbath.

Pasasalamat sa Araw 
ng Sabbath
Para sa mga Banal sa mga Huling Araw, ang Sabbath ay araw 
ng pasasalamat at pagmamahal.
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Pag-aalala ba ay nadarama?
Kaybigat na ba ng ’yong dinadala?
Mga pagpapala ay bilangin mo;
At mapapawi ang alinlangan mo.4

Nakakatanggap ako ng mga liham 
at pagbisita ng matatapat na Banal sa 
mga Huling Araw na nabibigatan na 
sa kanilang pasanin. Nadarama ng ilan 
na nawala na lahat sa kanila. Umaasa 
ako at dalangin ko na ang sasabihin ko 
tungkol sa pagiging mapagpasalamat sa 
araw ng Sabbath ay makatulong para 
mapawi ang mga pag-aalinlangan at 
magpaawit sa inyong mga puso.

Ang isang biyayang maipagpapasa-
lamat natin ay naroon tayo sa sacra-
ment meeting na iyon mismo, kasama 
ang hindi lamang isa o dalawang 
disipulo sa ngalan Niya. May ilan na 
nasa tahanan ang hindi makabangon 
mula sa higaan. May ilan na gustong 
malagay sa inyong kinatatayuan ngunit 
sa halip ay naglilingkod sa mga ospital 
at tinitiyak ang kaligtasan ng publiko 
o ipinagtatanggol tayo habang nakata-
ya ang kanilang buhay sa kung saang 
disyerto o kagubatan man sila naroon. 
Ang katotohanan na may kasama tayo 
na kahit na iisang Banal lang at nakiki-
bahagi ng sakramento ay sapat na para 
makadama tayo ng pasasalamat at pag-
mamahal sa kabaitan ng Diyos.

Dahil kay Propetang Joseph Smith 
at sa ipinanumbalik na ebanghelyo, 
ang pangalawang pagpapalang maibi-
bilang natin ay na may pagkakataon 

tayong makibahagi sa sakramento 
bawat linggo na inihahanda, binabas-
basan, at ipinapasa ng mga awtorisa-
dong lingkod ng Diyos. Maaari tayong 
magpasalamat kapag pinagtitibay ng 
Banal na Espiritu sa atin na ang mga 
salita sa mga panalangin sa sakramen-
to, na inialay ng mga awtorisadong 
may hawak ng priesthood, ay kinikila-
la ng ating Ama sa Langit.

Sa lahat ng biyayang mabibilang 
natin, ang pinakadakila sa ngayon 
ay ang pakiramdam na napatawad 
tayo habang nakikibahagi tayo ng 
sakramento. Mas nakadarama tayo 
ng pagmamahal at pagpapahalaga sa 
Tagapagligtas, na ginawang posible 
na malinis tayo mula sa ating mga 
kasalanan sa pamamagitan ng kan-
yang di-masusukat na sakripisyo. 
Habang tumatanggap ng tinapay at 
tubig, naaalala natin na nagdusa Siya 
para sa atin. At kapag nagpapasala-
mat tayo para sa ginawa Niya para sa 
atin, madarama natin ang Kanyang 
pagmamahal para sa atin at ang ating 
pagmamahal para sa Kanya.

Ang mga pagpapala na natatang-
gap natin ay nagpapadali para sa 
atin na sundin ang mga kautusan na 
“lagi [S]iyang aalalahanin.” 5 Maaaring 
tulad ko ay makadarama rin kayo ng 
pagmamahal at pasasalamat sa Espiritu 
Santo, na ipinangako ng Ama sa Langit 
na palagi nating makakasama kapag 
nanatili tayong tapat sa mga pangakong 
ginawa natin. Maaari nating bilangin 

ang mga pagpapalang ito bawat Linggo 
at maging mapagpasalamat.

Ang Sabbath ay napakainam na araw 
para alalahanin ang tipang ginawa natin 
sa mga tubig ng binyag na mamahalin 
at paglilingkuran ang mga anak ng 
Ama sa Langit. Kabilang sa pagtupad sa 
pangakong iyon ay ang pakikilahok sa 
klase o korum nang buong puso upang 
mapatatag ang pananampalataya at 
pagmamahalan natin bilang magkaka-
patid. Kabilang din sa pangakong iyon 
ang pagtupad ng ating mga tungkulin 
nang may kagalakan.

Nagpapasalamat ako para sa mara-
ming Linggo na nagturo ako sa isang 
deacons quorum sa Bountiful, Utah, 
gayundin sa isang Sunday School 
class sa Idaho. At naaalala ko ang mga 
panahon na naglingkod ako bilang 
assistant ng asawa ko sa nursery, kung 
saan ang pangunahin kong trabaho ay 
mamigay ng mga laruan at damputin 
ang mga ito.

Ilang taon ang lumipas bago ko 
natanto sa pamamagitan ng Espiritu 
na ang simple kong paglilingkod sa 
Panginoon ay mahalaga sa buhay ng 
mga anak ng Ama sa Langit. Nagulat 
ako na natatandaan at nagpapasala-
mat sa akin ang ilan sa kanila para sa 
pangbaguhan kong paglilingkod sa 
kanila para sa Panginoon sa mga araw 
ng Sabbath na iyon.

Kung paanong kadalasan ay hindi 
natin nakikita ang mga bunga ng 
sarili nating paglilingkod sa Sabbath, 
maaaring hindi rin natin nakikita ang 
epekto ng pinagsama-samang pagli-
lingkod ng iba pang mga lingkod ng 
Panginoon. Ngunit tahimik na gina-
gabayan ng Panginoon ang Kanyang 
kaharian sa pamamagitan ng Kanyang 
mga matatapat at mapagpakumbabang 
mga lingkod, sa hindi magarbong para-
an, tungo sa maluwalhating hinaharap 
nito sa milenyo. Kailangan ang Banal 
na Espiritu para makita ang lumalaking 
karingalan nito.

Lumaki akong dumadalo sa mga 
sacrament meeting sa isang maliit na 
branch sa New Jersey na may iilang 
miyembro lamang at isang pamilya—
ang pamilya ko. Pitumpu’t limang taon 
na ang nakalipas, nabinyagan ako sa 
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Philadelphia sa nag-iisang chapel na 
itinayo ng Simbahan sa Pennsylvania o 
New Jersey. Ngunit sa Princeton, New 
Jersey na dati ay may isang maliit na 
branch lang, ay may dalawang mala-
laking ward na ngayon. At ilang araw 
pa lang ang nakalipas, libu-libong 
kabataan ang nagtanghal sa isang 
pagdiriwang bago ang dedikasyon ng 
Philadelphia Pennsylvania Temple.

Noong binata ako, tinawag akong 
maging district missionary sa kaisa-
isang chapel sa Albuquerque, New 
Mexico kung saan kami sumasamba 
tuwing Linggo. Ngayon ay may isang 
templo at may apat na stake na doon.

Nilisan ko ang Albuquerque para 
mag-aral sa Cambridge, Massachusetts. 
May isang chapel at isang district na 
nakakasakop sa malaking bahagi ng 
Massachusetts at Rhode Island. Dinaa-
nan ko ang mga burol ng magandang 
bayang iyon papunta sa mga sacrament 
meeting sa maliliit na branch, na kara-
mihan ay mga inuupahang pasilidad 
o mga inayos na tahanan. Ngayon ay 
may sagradong templo ng Diyos sa 
Belmont, Massachusetts, at may mga 
stake na sumasakop sa kaparangan.

Ang hindi ko nakita nang malinaw 
noon ay ang pagbuhos ng Panginoon 
sa Kanyang Espiritu sa mga tao sa mga 
sacrament meeting na iyon. Nadama 
ko iyon, ngunit hindi ko nakita ang 
lawak at ang katuparan ng mga layu-
nin ng Panginoon na itatag at luwal-
hatiin ang Kanyang kaharian. Isang 
propeta, sa pamamagitan ng pagha-
hayag, ang nakakita at nagrekord ng 
ngayon ay napupuna na natin. Sinabi 
ni Nephi na ang kabuuang bilang natin 
ay hindi magiging malaki, ngunit ang 
liwanag ng lahat ay magiging isang 
magandang tanawin:

“At ito ay nangyari na, na namasdan 
ko ang simbahan ng Kordero ng Diyos, 
at ang bilang nito ay kakaunti. . . .

“At ito ay nangyari na, na ako, si 
Nephi, ay namasdan ang kapangya-
rihan ng Kordero ng Diyos, na ito ay 
napasa mga banal ng simbahan ng 
Kordero, at sa mga pinagtipanang 
tao ng Panginoon, na nakakalat sa 
lahat ng dako ng mundo; at nasa-
sandatahan sila ng kabutihan at 

kapangyarihan ng Diyos sa dakilang 
kaluwalhatian.” 6

Sa dispensasyong ito, ang katulad 
na paglalarawan ng propeta tungkol sa 
ating kondisyon at mga pagkakataon 
sa hinaharap ay nakatala sa Doktrina at 
mga Tipan:

“Hindi pa ninyo nauunawaan kung 
gaano kadakila ang mga pagpapala na 
mayroon ang Ama sa kanyang sariling 
mga kamay at inihanda para sa inyo;

“At hindi ninyo mababata ang lahat 
ng bagay ngayon; gayunpaman, maga-
lak, sapagkat akin kayong aakayin. Ang 
kaharian ay sa inyo at ang mga pagpa-
pala nito ay sa inyo, at ang mga kayama-
nan ng kawalang-hanggan ay sa inyo.

“At siya na tumatanggap ng lahat 
ng bagay nang may pasasalamat ay 
gagawing maluwalhati; at ang mga 
bagay sa mundong ito ay idaragdag 
sa kanya, maging isandaang ulit, oo, 
higit pa.” 7

Nadama ko na ang pagbabagong 
iyon, ang pagkakaroon ng dagdag 
na pasasalamat sa mga pagpapala at 
pag-ibig ng Diyos, na lumalaganap sa 
buong Simbahan. Tila mas sumisidhi 
ito sa mga miyembro ng Simbahan sa 
mga panahon at lugar kung saan may 
mga pagsubok sa kanilang pananam-
palataya, kung saan kailangan silang 
magsumamo na tulungan sila ng Diyos 
na magpatuloy sa buhay.

Ang panahon natin ngayon ay may 
mabibigat na pagsubok gaya noong 
panahon ng mga tao ni Alma sa ilalim 
ng malupit na si Amulon, na nagpataw 
sa kanila ng mabibigat na pasanin:

“At ito ay nangyari na, na ang tinig 
ng Panginoon ay nangusap sa kanila sa 
kanilang mga paghihirap, sinasabing: 
Itaas ang inyong mga ulo at maaliw, 
sapagkat nalalaman ko ang tipang 
inyong ginawa sa akin; at makikipagti-
pan ako sa aking mga tao at palalayain 
sila mula sa pagkaalipin.

“At pagagaanin ko rin ang mga 
pasaning ipinataw sa inyong mga bali-
kat, na maging kayo ay hindi madara-
ma ang mga ito sa inyong mga likod, 
maging habang kayo ay nasa pagkaa-
lipin; at ito ay gagawin ko upang kayo 
ay tumayong mga saksi para sa akin 
magmula ngayon, at upang inyong 
malaman nang may katiyakan na ako, 
ang Panginoong Diyos, ay dumada-
law sa aking mga tao sa kanilang mga 
paghihirap.

“At ito ay nangyari na, na ang 
mga pasaning ipinataw kay Alma at 
sa kanyang mga kapatid ay pinaga-
an; oo, pinalakas sila ng Panginoon 
upang mabata nila ang kanilang mga 
pasanin nang may kagaanan, at nagpa-
sailalim nang may kagalakan at nang 
may pagtitiis sa lahat ng kalooban ng 
Panginoon.” 8

Kayo at ako ay mga saksi na sa 
tuwing tutuparin natin ang ating mga 
tipan sa Panginoon, lalo na kapag 
mahirap itong tuparin, dinirinig Niya 
ang ating mga panalangin ng pasasa-
lamat sa mga ginawa na Niya para sa 
atin at sinasagot ang ating mga dasal sa 
paghingi ng lakas na buong katapatang 
makapagtiis. At hindi lamang minsan 
Niya tayo ginawang masaya at malakas.
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“Marami ang mangagsasabi sa akin 
sa araw na yaon, Panginoon, Pangino-
on, hindi baga nagsipanghula kami 
sa iyong pangalan, at sa pangalan 
mo’y nangagpalayas kami ng mga 
demonio, at sa pangalan mo’y nag-
sigawa kami ng maraming gawang 
makapangyarihan?

“At kung magkagayo’y ipahaha-
yag ko sa kanila, Kailan ma’y hindi 
ko kayo nangakilala: magsilayo kayo 
sa akin, kayong manggagawa ng 
katampalasanan.” 2

Ni Elder David A. Bednar
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Sa pagtatapos ng Sermon sa Bun-
dok ng Tagapagligtas, binigyang-
diin Niya ang walang hanggang 

katotohanan na “sa pamamagitan 
lamang ng paggawa ng kalooban ng 
Ama matatamo ang nakapagliligtas na 
biyaya ng Anak.” 1

Sinabi niya:
“Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, 

Panginoon, Panginoon, ay papasok sa 
kaharian ng langit; kundi ang guma-
ganap ng kalooban ng aking Ama na 
nasa langit.

“Kung Ako’y  
Nangakilala Ninyo”
May nalalaman lang ba tayo tungkol sa Tagapagligtas, o patuloy 
pa natin Siyang kinikilala? Paano natin makikilala ang Panginoon?

Maaaring iniisip ninyo kung ano 
ang magagawa ninyo para mamuhay 
at sumamba sa mismong araw na ito 
ng Sabbath para ipakita ang pasasa-
lamat at palakasin ang inyong sarili at 
ang iba sa mga darating na pagsubok.

Makapagsisimula kayo sa sariling 
panalangin at panalangin ng pasa-
salamat ng pamilya para sa lahat ng 
ginawa ng Diyos para sa inyo. Maaari 
kayong magdasal para malaman ang 
nais ng Panginoon na gawin ninyo 
para mapaglingkuran Siya at ang iba. 
Lalo na, maaari kayong magdasal 
na sabihin sa inyo ng Espiritu Santo 
kung sino ang isang taong nalulung-
kot o nangangailangan na nais ng 
Panginoon na puntahan ninyo.

Maipapangako ko na sasagutin ang 
inyong mga dalangin, at sa pagkilos 
ninyo ayon sa mga sagot na mata-
tanggap ninyo, magkakaroon kayo 
ng kagalakan sa Sabbath at aapaw 
sa kaligayahan ang inyong puso.

Pinatototohanan ko na kilala 
at mahal kayo ng Diyos Ama. Ang 
Tagapagligtas, na ating Panginoong 
Jesucristo, ang nagbayad-sala para 
sa inyong mga kasalanan dahil mahal 
Niya kayo. Alam ng Ama at ng Anak 
ang pangalan ninyo gaya ng pag-
kaalam Nila sa pangalan ni Prope-
tang Joseph Smith nang magpakita 
Sila sa kanya. Pinatototohanan ko 
na ito ang Simbahan ni Jesucristo 
at kinikilala Niya ang mga tipang 
ginawa at pinagpapanibago ninyo 
sa Diyos. Mababago ang inyong 
mismong pagkatao para maging higit 
na katulad ng Tagapagligtas. Pala-
lakasin kayo laban sa mga tukso at 
pagdududa sa katotohanan. Magaga-
lak kayo sa Sabbath. Ipinangangako 
ko ito sa pangalan ng Panginoong 
Jesucristo, amen. ◼

MGA TALA
 1. Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 59.
 2. Doktrina at mga Tipan 59:5, 7–8.
 3. Doktrina at mga Tipan 59:21.
 4. “Mga Pagpapala ay Bilangin,” Mga Him-

no, blg. 147.
 5. Moroni 4:3; 5:2; Doktrina at mga 

Tipan 20:77, 79.
 6. 1 Nephi 14:12, 14.
 7. Doktrina at mga Tipan 78:17–19; idinag-

dag ang pagbibigay-diin.
 8. Mosias 24:13–15.
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Mas mauunawaan natin ang paha-
yag na ito kapag pinag-isipan natin 
ang inspiradong rebisyon sa tekstong 
ito. Mapapansin na ang sinabi ng 
Panginoon na nakatala sa King James 
Version ng Biblia na, “Kailan ma’y hindi 
ko kayo nangakilala,” ay pinalitan ng 
“Kailanma’y hindi ninyo ako nakilala” 
sa Joseph Smith Translation.3

Pag-isipan din ang talinghaga ng 
sampung dalaga. Alalahanin na ang 
limang mangmang at hindi nakahan-
dang mga dalaga ay umalis para bumili 
ng langis para sa kanilang mga ilawan 
matapos marinig na sasalubungin na 
ang kasintahang lalaki.

“At samantalang sila’y nagsisiparoon 
sa pagbili, ay dumating ang kasinta-
hang lalake; at ang mga nahahanda ay 
nagsipasok na kasama niya sa piging 
ng kasalan: at inilapat ang pintuan.

“Pagkatapos ay nagsirating naman 
ang mga [mangmang na] dalaga, na 
nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, 
buksan mo kami.

“Datapuwa’t sumagot siya at sinabi, 
Katotohanang sinasabi ko sa inyo,  
Hindi ko kayo nangakikilala.” 4

Ang kahulugan ng talinghagang ito 
sa bawat isa sa atin ay mas naipauna-
wa ng isa pang inspiradong rebisyon. 
Mahalaga na ang pariralang “Hindi ko 
kayo nangakilala,” na nakatala sa King 
James Version ng Biblia, ay nilinaw sa 
Joseph Smith Translation at pinalitan ng 
“Hindi ninyo ako kilala.” 5

Ang pariralang “Kailanma’y hindi 
ninyo ako nakilala” at “Hindi ninyo 
ako kilala” ay dapat maging dahilan 
ng matinding pagsusuri natin sa ating 
sarili. May nalalaman lang ba tayo 
tungkol sa Tagapagligtas, o patuloy 
pa natin Siyang kinikilala? Paano natin 
makikilala ang Panginoon? Ang mga 
katanungang ito ng kaluluwa ang pag-
tutuunan ng aking mensahe. Taimtim 
kong inaanyayahan ang tulong ng Espi-
ritu Santo habang magkakasama nating 
isinasaalang-alang ang napakahalagang 
paksang ito.

Makilala ang Tagapagligtas
Sinabi ni Jesus:
“Ako ang daan, at ang katotoha-

nan, at ang buhay: sinoman ay di 

makaparoroon sa Ama, kundi sa pama-
magitan ko.

“Kung ako’y nangakilala ninyo ay 
mangakikilala ninyo ang aking Ama.” 6

Makikilala natin ang Ama kapag 
nakikilala natin ang Kanyang Anak.

Ang isang dakilang layunin ng 
buhay sa mundo ay hindi lamang ang 
matutuhan ang tungkol sa Bugtong 
na Anak ng Ama, kundi pagsikapang 
makilala Siya. Ang apat na mahaha-
lagang hakbang na makatutulong sa 
atin para makilala ang Panginoon ay 
pagsampalataya sa Kanya, pagsunod 
sa Kanya, paglilingkod sa Kanya, at 
paniniwala sa Kanya.
Pagsampalataya sa Kanya

Ang pagsampalataya kay Jesucristo 
ay kinapapalooban ng pag-asa sa 
Kanyang kabutihan, awa, at biyaya.7 
Nakikilala natin ang Tagapagligtas 
kapag sinimulan nating gamitin ang 
ating mga espirituwal na kakayahan at 
subukan o sundin ang Kanyang mga 
turo, maging hanggang mabigyang-
puwang natin sa ating mga kaluluwa 
ang Kanyang mga salita.8 Kapag nada-
ragdagan ang ating pananampalataya 
sa Panginoon, magtitiwala tayo sa 
Kanya at sa Kanyang kapangyarihang 
tubusin, pagalingin, at palakasin tayo.

Ang tunay na pananampalataya ay 
nakatuon sa Panginoon at laging huma-
hantong sa mabuting paggawa. “Ang 
pananampalataya ang unang alituntu-
nin sa naihayag na relihiyon, . . . ang 
batayan ng lahat ng pagkamakatwiran, 
. . . at ang alituntunin ng paggawa sa 
lahat ng marurunong na nilalang.” 9 
Dahil ang pagkilos nang naaayon sa 
mga tamang alituntuning inihayag ng 
Manunubos ay mahalaga sa pagkakaro-
on at pagpapakita ng tunay na pana-
nampalataya, “ang pananampalataya na 
walang mga gawa ay baog [o walang 
saysay].” 10 Kailangan nating “maging 
tagatupad ng salita, at huwag tagapaki-
nig lamang.” 11

Magkaugnay ang pakikinig sa salita 
ng Diyos at pagtanggap ng espiritu-
wal na kaloob na pananampalataya sa 
Tagapagligtas, yamang “ang [pananam-
palataya’y] nanggagaling sa pakikinig, 
at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng 
salita ni Cristo.” 12 Nakikilala natin Siya 

at ang Kanyang tinig kapag nag-aaral at 
nagpapakabusog tayo sa Kanyang salita 
sa mga banal na kasulatan,13 nanana-
langin sa Ama sa Kanyang pangalan 
nang may tunay na layunin,14 at hinihi-
ngi ang palagiang paggabay ng Espiritu 
Santo.15 Ang pag-aaral at pagsasabuhay 
ng doktrina ni Cristo ay kinakailangan 
para matanggap ang kaloob na pana-
nampalataya sa Kanya.16

Ang pagsampalataya sa Panginoon 
ay kinakailangang paghahanda para 
masunod Siya.
Pagsunod sa Kanya

“At sa paglalakad [ni Jesus] sa tabi 
ng dagat ng Galilea; ay nakita niya 
ang dalawang magkapatid, si Simon 
na tinatawag na Pedro, at si Andres na 
kaniyang kapatid, na inihuhulog ang 
isang lambat sa dagat; sapagka’t sila’y 
mga mamamalakaya.

“At sinabi niya sa kanila, Magsisu-
nod kayo sa hulihan ko, at gagawin 
ko kayong mga mamamalakaya ng 
mga tao.

“At pagdaka’y iniwan nila ang mga 
lambat, at nagsisunod sa kaniya.” 17

Sina Pedro at Andres ay magagan-
dang halimbawa ng pakikinig at pagsu-
nod sa Panginoon.

Iniutos din sa atin ng Tagapagligtas: 
“Kung ang sinomang tao’y ibig sumu-
nod sa akin ay tumanggi sa kaniyang 



104 SESYON SA LINGGO NG HAPON | OKTUBRE 2, 2016

sarili, at pasanin ang kaniyang krus, 
at sumunod sa akin.” 18 Ang pagpasan 
sa sariling krus ay pagtanggi sa sarili 
ng lahat ng masama at makamundong 
pagnanasa at pagsunod sa Kanyang 
mga kautusan.19

Itinuro ng Tagapagligtas na tularan 
natin Siya.20 Kaya, kabilang sa pag-
sunod sa Panginoon ang pagtulad sa 
Kanyang halimbawa. Patuloy nating 
nakikilala ang Panginoon kapag sini-
sikap nating maging Katulad Niya sa 
pamamagitan ng kapangyarihan ng 
Kanyang Pagbabayad-sala.

Sa Kanyang mortal na ministeryo, 
ipinakita ni Jesus ang daan na dapat 
tahakin, namuno, at nagpakita ng per-
pektong halimbawa. “Ang tamang kaa-
laman tungkol sa Kanyang pagkatao, 
pagiging perpekto, at mga katangian” 21 
ay nagbibigay ng matibay na layunin at 
malinaw na direksyon habang sinusu-
nod natin Siya sa landas ng pagiging 
matapat na disipulo.

Ang pagsunod sa Tagapagligtas ay 
pagtanggap din ng “totoong kaalaman 
na ang landas na [ating] tinatahak” 22 ay 
naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang 
kaalamang iyan ay hindi isang hiwa-
gang hindi matutuklasan at hindi ito 
nakatuon sa mga temporal na gawain o 
sa mga karaniwang bagay sa buhay na 
ito. Sa halip, ang matatag at tuluy-tuloy 
na pag-unlad sa paggawa at pagtupad 
ng tipan ang uri ng pamumuhay na 
kalugud-lugod sa Diyos.

Tinukoy sa panaginip ni Lehi sa 
Aklat ni Mormon ang landas na dapat 
nating tahakin, ang mga pagsubok na 

kakaharapin natin, at ang espirituwal 
na resources na makatutulong sa atin 
sa pagsunod at paglapit sa Tagapag-
ligtas. Nais Niyang magpatuloy tayo 
sa makipot at makitid na landas. Ang 
matikman ang bunga ng puno at 
maging lubos na “nagbalik-loob sa 
Panginoon” 23 ang mga pagpapalang 
nais Niyang matanggap natin. Kaya 
nga, inaanyayahan Niya tayo, “Pumarito 
ka, sumunod ka sa akin.” 24

Ang pagsampalataya at pagsunod 
kay Jesucristo ay parehong mahalagang 
paghahanda para mapaglingkuran Siya.
Paglilingkod sa Kanya

“Sapagkat paano makikilala ng isang 
tao ang panginoon na hindi niya pinag-
lingkuran, at kung sino ay dayuhan sa 
kanya, at malayo sa pag-iisip at mga 
hangarin ng kanyang puso?” 25

Mas lubos nating nakikilala ang 
Panginoon kapag pinaglilingkuran 
natin Siya at gumagawa sa Kanyang 
kaharian. Sa paggawa natin nito, lubos 
Niya tayong pinagkakalooban ng 
tulong, mga espirituwal na kaloob, at 
karagdagang kakayahan. Hindi tayo 
kailanman mag-iisa sa paggawa sa 
Kanyang ubasan.

Ipinahayag Niya, “Ako ay mag-
papauna sa inyong harapan. Ako ay 
papasainyong kanang kamay at sa 
inyong kaliwa, at ang aking Espiritu ay 
papasainyong mga puso, at ang aking 
mga anghel ay nasa paligid ninyo, 
upang dalhin kayo.” 26

Nakikilala natin ang Tagapagligtas 
kapag ginagawa natin ang lahat ng 
ating makakaya para pumunta kung 

saan Niya nais tayong pumunta, kapag 
nagsisikap tayong sabihin ang nais 
Niyang sabihin natin, at kapag tayo ay 
nagiging tulad ng nais Niyang kahinat-
nan natin.27 Kapag mapagpakumbaba 
nating kinikilala na lubos tayong uma-
asa sa Kanya, dinaragdagan Niya ang 
ating kakayahan na makapaglingkod 
nang mas mahusay. Unti-unti, ang ating 
mga hangarin ay nagiging mas katulad 
ng Kanyang mga hangarin, at ang mga 
layunin Niya ay nagiging mga layunin 
natin, at “hindi [tayo] hihiling nang salu-
ngat sa [Kanyang] kalooban.” 28

Ang paglilingkod sa Kanya ay 
nangangailangan ng ating buong 
puso, kakayahan, isip, at lakas.29 Dahil 
dito, napapawi ang karamutan at kasa-
kiman ng likas na tao sa lubos at tapat 
na paglilingkod sa iba. Natututuhan 
nating mahalin ang ating mga pinag-
lilingkuran. At dahil ang paglilingkod 
sa kapwa ay paglilingkod rin sa Diyos, 
mas tumitindi ang pagmamahal natin 
sa Kanya at sa ating mga kapatid. Ang 
ganitong pagmamahal ay nagpapakita 
ng espirituwal na kaloob na pag-ibig 
sa kapwa, na siyang dalisay na pag-
ibig ni Cristo.30

“Manalangin sa Ama nang buong 
lakas ng puso, nang kayo ay mapus-
pos ng ganitong pag-ibig, na kanyang 
ipinagkaloob sa lahat na tunay na 
mga tagasunod ng kanyang Anak, 
si Jesucristo; upang kayo ay maging 
mga anak ng Diyos; na kung siya ay 
magpapakita, tayo ay magiging katu-
lad niya, sapagkat makikita natin siya 
bilang siya; upang tayo ay magkaroon 
ng ganitong pag-asa; upang tayo ay 
mapadalisay maging katulad niya na 
dalisay.” 31

Nakikilala natin ang Panginoon 
kapag napupuspos tayo ng Kanyang 
pagmamahal.
Paniniwala sa Kanya

Posible ba na manampalataya sa 
Kanya, sumunod sa Kanya, maglingkod 
sa Kanya, ngunit hindi maniwala sa 
Kanya?

May kilala akong mga miyembro 
ng Simbahan na tinatanggap na totoo 
ang doktrina at mga alituntuning nasa 
banal na kasulatan at sa mga mensa-
heng inihayag sa pulpitong ito. Ngunit 
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nahihirapan silang maniwala na ang 
mga katotohanang iyon ng ebanghel-
yo ay naaangkop sa kanilang buhay at 
kalagayan. Tila may pananampalataya 
sila sa Tagapagligtas, ngunit hindi 
sila naniniwala na ang Kanyang mga 
ipinangakong pagpapala ay matatang-
gap nila o makatutulong sa kanilang 
buhay. May nakikilala rin akong mga 
kapatid na matapat na tumutupad sa 
kanilang mga tungkulin ngunit hindi 
lubusang ipinamumuhay ang ipina-
numbalik na ebanghelyo at hindi 
pa nagbabago ang kanilang buhay. 
Nakikilala natin ang Panginoon kapag 
hindi lang tayo naniniwala sa Kanya 
kundi naniniwala rin sa Kanyang mga 
pangako.

Sa Bagong Tipan, hiniling ng isang 
ama sa Tagapagligtas na pagalingin ang 
kanyang anak. Sumagot si Jesus:

“Kung kaya mo! Ang lahat ng mga 
bagay ay may pangyayari sa kaniya na 
nananampalataya.

“Pagdaka’y sumigaw ang ama ng 
bata, at sinabi, nananampalataya ako; 
tulungan mo ang kakulangan ko ng 
pananampalataya.” 32

Pinag-isipan ko nang maraming 
beses ang kahilingan ng amang ito: 
“Tulungan mo ang kakulangan ko ng 
pananampalataya.” Iniisip ko kung ang 
layunin ng pagsusumamo ng lalaking 
ito ay hindi lamang para matulungan 
siyang maniwala kay Jesucristo at sa 
Kanyang kapangyarihang magpa-
galing. Maaaring kinilala na niya si 
Cristo bilang Anak ng Diyos. Ngunit 
marahil ay kailangan niya ng tulong 
para maniwala na ang kapangyari-
hang magpagaling ng Panginoon ay 
talagang para sa bawat indibiduwal 
at personal na mapagpapala nito ang 
kanyang sariling pinakamamahal na 
anak. Maaaring naniwala na siya kay 
Cristo ayon sa sinasabi ng iba ngunit 
hindi partikular at personal na nanini-
wala kay Cristo.

Madalas nating patotohanan ang 
mga bagay na alam nating totoo, 
ngunit marahil, ang mas mahalagang 
tanong ay kung naniniwala tayo sa 
nalalaman natin.

Ang mga banal na ordenansa na isi-
nasagawa sa pamamagitan ng wastong 

awtoridad ng priesthood ay kinakaila-
ngan para maniwala sa Tagapagligtas, 
para makilala Siya, at, sa huli, para 
maniwala sa nalalaman natin.

“At [ang pagkasaserdoteng Melqui-
sedec] ang nangangasiwa ng ebang-
helyo at humahawak ng susi ng mga 
hiwaga ng kaharian, maging ang susi 
ng kaalaman tungkol sa Diyos.

“Samakatwid, sa mga ordenansa 
nito, ang kapangyarihan ng kabanalan 
ay makikita.” 33

Naniniwala tayo sa Panginoon at 
nakikilala natin Siya kapag ang mga 
susi ng kaalaman ng Diyos na pina-
ngangasiwaan sa pamamagitan ng 
Melchizedek Priesthood ay nagbukas 
ng pinto at ginawang posible para sa 
bawat isa sa atin na matanggap ang 
kapangyarihan ng kabanalan sa ating 
buhay. Naniniwala tayo sa Tagapaglig-
tas at nakikilala natin Siya kapag sinu-
sunod natin Siya sa pamamagitan ng 
pagtanggap at pagiging tapat sa mga 
banal na ordenansa at kapag lalo pang 
nakikita ang Kanyang larawan sa ating 
mukha.34 Naniniwala tayo kay Cristo 
at nakikilala natin Siya kapag narara-
nasan natin sa ating sarili ang nagpa-
pabago, nagpapagaling, nagpapalakas, 
at nagpapabanal na kapangyarihan 
ng Kanyang Pagbabayad-sala. Nanini-
wala tayo sa Panginoon at nakikilala 
natin Siya kapag ang “kapangyarihan 
ng salita [ay tumitimo sa] atin,” 35 at 
nasusulat sa ating puso at isipan,36 at 
kapag “[tinatalikuran natin] ang lahat 
ng [ating] kasalanan upang makilala 
[Siya].” 37

Ang maniwala sa Kanya ay pagtiti-
wala na matatamo at magagamit natin 
ang Kanyang saganang pagpapala sa 
ating kani-kanyang buhay at pamilya. 
Ang maniwala sa Kanya nang buong 
kaluluwa 38 ay nangyayari kapag nag-
papatuloy tayo sa paggawa at pagtu-
pad ng mga tipan, isinusuko ang ating 
kalooban sa Kanyang kalooban, at nag-
papasakop sa Kanyang mga prayoridad 
at takdang panahon para sa atin. Ang 
maniwala sa Kanya—ang tanggapin 
ang Kanyang kapangyarihan at mga 
pangako—ay nagbibigay ng malinaw 
na pananaw, kapayapaan, at kagalakan 
sa ating buhay.

Pangako at Patotoo
Sa hinaharap, “ang bawat tuhod 

ay magsisiluhod, at ang bawat dila ay 
magtatapat sa kanyang harapan” 39 na si 
Jesus ang Cristo. Sa pinagpalang araw 
na iyon, malalaman natin na kilala Niya 
ang pangalan ng bawat isa sa atin. At 
nagpapatotoo at nangangako ako na 
hindi lang natin malalaman ang tung-
kol sa Panginoon kundi makikilala rin 
natin Siya kapag nanampalataya tayo, 
sumunod, naglingkod, at naniwala sa 
Kanya. Pinatototohanan ko ito sa sagra-
dong pangalan ni Jesucristo, amen. ◼
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doktrina ni Cristo ay pagsampalataya 
kay Cristo at sa Kanyang Pagbabayad-
sala, pagsisisi, pagpapabinyag, pag-
tanggap ng kaloob na Espiritu Santo, 
at pagtitiis hanggang wakas.5

Tinutulutan Tayo ng Doktrina ni Cristo 
na Matanggap ang mga Pagpapala ng 
Pagbabayad-sala ni Cristo

Dahil sa Pagbabayad-sala ni Cristo, 
makakaasa tayo sa “kabutihan, at 
awa, at biyaya ng Banal na Mesiyas,” 6 
“maging ganap [kay Cristo],” 7 matamo 
ang bawat mabuting bagay,8 at maka-
mit ang buhay na walang hanggan.9

Sa kabilang banda, ang doktrina ni 
Cristo ang paraan—ang tanging para-
an—para matanggap natin ang lahat 
ng mga pagpapalang maaari nating 
matamo sa pamamagitan ng Pagbaba-
yad-sala ni Jesus. Ang doktrina ni Cristo 
ang nagtutulot sa atin na magkaroon 
ng espirituwal na lakas na magtataas sa 
atin mula sa kasalukuyan nating espiri-
tuwal na kalagayan sa isang kalagayang 
maaari tayong maging perpektong 
tulad ng Tagapagligtas.10 Tungkol sa 
prosesong ito ng pagsilang na muli, 
itinuro ni Elder D. Todd Christofferson: 
“Ang pagsilang muli, di tulad ng ating 
pisikal na pagsilang, ay isang proseso 
sa halip na pangyayari. At ang pakiki-
bahagi sa prosesong iyon ang [pinaka-
mahalagang] layunin ng mortalidad.” 11

Talakayin natin ang bawat elemen-
tong bumubuo sa doktrina ni Cristo.

Una, pananampalataya kay 
Jesucristo at sa Kanyang Pagbaba-
yad-sala. Itinuro ng mga propeta na 
ang pananampalataya ay nagsisimula 
sa pakikinig sa salita ni Cristo.12 Ang 
mga salita ni Cristo ay nagpapatotoo sa 
Kanyang nagbabayad-salang sakripisyo 
at nagsasabi sa atin kung paano natin 
matatanggap ang kapatawaran, mga 
pagpapala, at kadakilaan.13

Pagkatapos marinig ang mga salita 
ni Cristo, sumasampalataya tayo sa 
pamamagitan ng pagpili na sumunod 
sa mga turo at halimbawa ng Taga-
pagligtas.14 Para magawa ito, itinuro 
ni Nephi na kailangan nating umasa 
“nang lubos sa mga awa [ni Cristo] na 
makapangyarihang magligtas.” 15 Dahil 
si Jesus ay isang Diyos sa buhay bago 

kamay at paa.3 Ang mga patotoong 
ito ang nagpatibay nang walang pag-
aalinlangan na ang Pagbabayad-sala ni 
Jesus ay naisakatuparan at natupad ng 
Ama ang Kanyang tipan na magkaloob 
ng isang Tagapagligtas. Pagkatapos 
ay tinuruan ni Jesus ang mga Nephita 
kung paano matamo ang lahat ng mga 
pagpapala ng plano ng kaligayahan ng 
Ama, na maaari nating matanggap dahil 
sa Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas, 
sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila 
ng doktrina ni Cristo.4

Ang mensahe ko ngayon ay nakatu-
on sa doktrina ni Cristo. Ayon sa mga 
banal na kasulatan ang kahulugan ng 

Ni Brian K. Ashton
Pangalawang Tagapayo sa Sunday School General Presidency

Ang pagbisita ni Jesus sa mga 
Nephita matapos ang Kanyang 
Pagkabuhay na Mag-uli ay ipinla-

nong mabuti para turuan tayo ng pina-
kamahahalagang bagay. Nagsimula ito 
sa pagpapatotoo ng Ama sa mga tao na 
si Jesus ang Kanyang “Pinakamamahal 
na Anak, na [labis Niyang] kinalulug-
dan.” 1 Pagkatapos ay bumaba si Jesus 
at nagpatotoo hinggil sa Kanyang nag-
babayad-salang sakripisyo,2 inaanya-
yahan ang mga tao na “malaman nang 
may katiyakan” na Siya ang Cristo sa 
pamamagitan ng paglapit at paghipo sa 
marka ng sugat sa Kanyang tagiliran at 
sa mga bakas ng pako sa Kanyang mga 

Ang Doktrina ni Cristo
Ang Pagbabayad-sala ni Cristo ang nagtutulot sa atin na magkaroon ng 
espirituwal na lakas na magtataas sa atin mula sa kasalukuyan nating 
espirituwal na kalagayan sa isang kalagayang maaari tayong maging 
perpektong tulad ng Tagapagligtas.
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ang buhay sa mundo,16 nabuhay nang 
walang sala,17 at sa Kanyang Pagbaba-
yad-sala ay tinugon ang mga hinihingi 
ng katarungan para sa atin,18 Siya ay 
may kapangyarihan at mga susi para 
maisakatuparan ang pagkabuhay na 
mag-uli ng lahat ng tao,19 at ginawa 
Niyang posible na madaig ng awa ang 
hinihingi ng katarungan kung tayo ay 
magsisisi.20 Kapag naunawaan natin 
na makatatanggap tayo ng awa sa 
pamamagitan ng kabutihan ni Cristo, 
nagkakaroon tayo ng “pananampala-
taya tungo sa pagsisisi.” 21 Kung gayon 
ang lubos na pag-asa sa awa ni Cristo 
ay pagtitiwala na ginawa Niya ang 
kinakailangan para maligtas tayo at 
pagkatapos ay kumilos ayon sa ating 
paniniwala.22

Dahil sa pananampalataya, hindi na 
tayo masyadong mag-aalala sa iisipin 
ng iba at mas aalalahanin natin ang 
iisipin ng Diyos sa atin.

Pangalawa, pagsisisi. Itinuro ni 
Samuel, ang Lamanita, “kung kayo 
ay naniniwala sa [pangalan ni Cristo,] 
kayo ay magsisisi sa lahat ng inyong 
kasalanan.” 23 Ang pagsisisi ay isang 
mahalagang kaloob mula sa ating Ama 
sa Langit na naging posible sa pama-
magitan ng sakripisyo ng Kanyang 
Bugtong na Anak. Ito ang paraang 
ipinagkaloob ng Ama kung saan 
binabago, o ibinabaling natin ang ating 
mga iniisip, ginagawa, at ang ating 
pagkatao para maging mas katulad 
tayo ng Tagapagligtas.24 Hindi lamang 
ito para sa malalaking kasalanan kundi 
ito ay pang-araw-araw na pagsuri sa 
sarili at pag-unlad 25 na tumutulong sa 
atin na madaig ang ating mga kasala-
nan, pagkakamali, kahinaan, at mga 
pagkukulang.26 Sa pamamagitan ng 
pagsisisi, tayo ay nagiging “tunay na 
tagasunod” ni Cristo, na nagpupus-
pos sa atin ng pag-ibig 27 at nag-aalis 
sa ating mga takot.28 Ang pagsisisi ay 
hindi isang alternatibong plano kung 
sakaling mabigo ang ating planong 
mamuhay nang perpekto.29 Ang tuluy-
tuloy na pagsisisi ang tanging paraan 
na magdadala sa atin ng habambuhay 
na kagalakan at magbibigay sa atin ng 
pagkakataon na makabalik sa piling ng 
ating Ama sa Langit.

Sa pamamagitan ng pagsisisi, nagi-
ging mapagpakumbaba tayo at masu-
nurin sa kalooban ng Diyos. Ngayon, 
hindi lang ito ang gagawin. Ang pagki-
lala sa kabutihan ng Diyos at sa ating 
pagiging kawalang-kabuluhan,30 lakip 
ang pagsusumigasig natin na iayon ang 
ating mga ginagawa sa kalooban ng 
Diyos,31 ang magdadala ng biyaya sa 
ating buhay.32 Ang biyaya “ay dakilang 
tulong o lakas mula sa Diyos, na ibi-
nibigay sa pamamagitan ng saganang 
awa at pag-ibig ni Jesucristo . . . para 
magawa natin ang mabubuting bagay 
na hindi natin patuloy na magagawa 
sa sarili nating kakayahan.” 33 Dahil 
ang pagsisisi ay talagang tungkol sa 
pagiging katulad ng Tagapagligtas, 
na imposible nating magawa sa sarili 
nating kakayahan, kailangang-kaila-
ngan natin ang biyaya ng Tagapagligtas 
para magawa ang mga kinakailangang 
pagbabago sa ating buhay.

Kapag nagsisisi tayo, binabago natin 
ang mga dati at di-mabubuting pag-
uugali, kahinaan, kamalian, at takot at 
ipinapalit dito ang mabubuti at bagong 
pag-uugali at mga paniniwala na mag-
lalapit sa atin sa Tagapagligtas at tutu-
long sa atin na maging katulad Niya.

Pangatlo, binyag at ang sakra-
mento. Itinuro ng propetang si 
Mormon na “ang unang bunga ng 
pagsisisi ay binyag.” 34 Para makumple-
to, ang pagsisisi ay dapat samahan ng 

ordenansa ng binyag na isinasagawa 
ng isang taong mayhawak ng awtori-
dad ng priesthood ng Diyos. Para sa 
mga miyembro ng Simbahan, ang mga 
tipang ginawa sa binyag at sa iba pa ay 
pinaninibago natin kapag tumatanggap 
tayo ng sakramento.35

Sa mga ordenansa ng binyag at 
sakramento, nakikipagtipan tayo na 
susundin natin ang mga kautusan ng 
Ama at ng Anak, palaging aalalahanin 
si Cristo, at magiging handang tagla-
yin ang pangalan ni Cristo (o gawin 
ang Kanyang gawain at taglayin ang 
Kanyang mga katangian36) sa ating mga 
sarili.37 Ang Tagapagligtas ay nakiki-
pagtipan din sa atin na magpapatawad, 
o aalisin, ang ating mga kasalanan38 at 
“ibu[bu]hos nang higit na masagana [sa 
atin] ang Kanyang Espiritu.” 39 Ipinanga-
ko rin ni Cristo na ihahanda Niya tayo 
para sa buhay na walang hanggan sa 
pamamagitan ng pagtulong sa atin na 
maging katulad Niya.40

Isinulat ni Douglas D. Holmes, 
Unang Tagapayo sa Young Men Gene-
ral Presidency: “Kapwa isinisimbolo ng 
mga ordenansa ng binyag at sakra-
mento ang kahihinatnan at proseso 
ng pagsilang muli. Sa binyag, tinata-
likuran natin ang dating mga gawi at 
nagsisimula ng panibagong buhay.41 Sa 
sakramento, nalaman natin na ang pag-
babagong ito ay dahan-dahan, [kung 
saan nagiging katulad tayo ni Cristo 
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nang] paunti-unti, at linggu-linggo 
kapag tayo ay nagsisisi, nakikipagtipan, 
at sa pamamagitan ng mga karagda-
gang tulong ng Espiritu.” 42

Ang mga ordenansa at tipan ay 
kinakailangan sa doktrina ni Cristo. 
Kapag karapat-dapat nating tinanggap 
ang mga ordenansa ng priesthood at 
tinupad ang kalakip na mga tipan nito, 
ang kapangyarihan ng kabanalan ay 
makikita sa ating buhay.43 Ipinaliwa-
nag ni Elder D. Todd Christofferson 
na ang “‘kapangyarihan ng kabana-
lan’ na ito ay dumarating sa tao at sa 
pamamagitan ng impluwensya ng 
Espiritu Santo.” 44

Pang-apat, ang kaloob na Espiri-
tu Santo. Pagkatapos ng binyag, tayo 
ay binibigyan ng kaloob na Espiritu 
Santo sa pamamagitan ng ordenansa 
ng kumpirmasyon.45 Ang kaloob na ito, 
kung matatanggap natin, ay pinahi-
hintulutan tayong makasama palagi 
ang isang Diyos 46 at maaaring patuloy 
na makatanggap ng biyaya na dala ng 
Kanyang impluwensya.

Dahil palagi nating kasama, 
binibigyan tayo ng Espiritu Santo ng 
dagdag na kapangyarihan o lakas para 
matupad natin ang ating mga tipan.47 
Pinababanal din Niya tayo,48 na ibig 
sabihin ay pagiging “malaya mula sa 
kasalanan, pagiging dalisay, malinis, 
at banal sa pamamagitan ng pagbaba-
yad-sala ni Jesucristo.” 49 Ang proseso 

ng pagpapabanal ay hindi lang tayo 
nililinis, kundi binibigyan din tayo ng 
mga kailangang espirituwal na kaloob 
o banal na katangian ng Tagapag-
ligtas 50 at binabago ang likas nating 
pagkatao,51 upang tayo ay “wala nang 
hangarin pang gumawa ng masama.” 52 
Tuwing tinatanggap natin ang Espiritu 
Santo sa ating buhay sa pamamagitan 
ng pananampalataya, pagsisisi, mga 
ordenansa, paglilingkod na tulad ng 
kay Cristo, at iba pang mabubuting 
gawain, nagbabago tayo at unti-unting 
nagiging katulad ni Cristo.53

Panglima, pagtitiis hanggang 
wakas. Itinuro ng propetang si 
Nephi na pagkatapos matanggap ang 
kaloob na Espiritu Santo, kailangan 
nating “magtiis hanggang wakas, sa 
pagsunod sa halimbawa ng Anak 
ng Diyos na buhay.” 54 Inilarawan ni 
Elder Dale G. Renlund ang proseso ng 
pagtitiis hanggang wakas sa ganitong 
paraan: “Maaari tayong maging sakdal 
kung paulit-ulit at palagi tayong . . . 
nananampalataya [kay Cristo], nagsi-
sisi, nakikibahagi ng sakramento para 
panibaguhin ang ating mga tipan at 
pagpapala ng binyag, at tumatanggap 
ng Espiritu Santo upang makasa-
ma natin nang mas palagian. Kapag 
ginawa natin ito, higit tayong nagiging 
katulad ni Cristo at nakakatiis hang-
gang wakas.” 55

Sa madaling salita, ang pagtanggap 
ng Espiritu Santo at ang pagbabagong 
naidudulot sa atin ng pagtanggap na 
iyon ay mas nagpapatatag ng ating 
pananampalataya. Ang mas malakas 
na pananampalataya ay humahantong 
sa dagdag na pagsisisi. Sa masimbo-
long pag-aalay ng ating mga puso 
at mga kasalanan sa dambana ng 
sakramento, lalo tayong makatatang-
gap ng patnubay ng Espiritu Santo. 
Kapag lalo nating natanggap ang 
patnubay ng Espiritu Santo mahihika-
yat tayong sumulong pa sa landas ng 
pagsilang muli. Kapag nagpatuloy tayo 
sa prosesong ito at natamo ang lahat 
ng nakapagliligtas na mga ordenansa 
at tipan ng ebanghelyo, tatanggap 
tayo ng “biyaya sa biyaya” hanggang 
sa matanggap natin ang kabuuan o 
kaganapan.56

Kailangan Nating Ipamuhay ang 
Doktrina ni Cristo

Mga kapatid, kapag ipinamuhay 
natin ang doktrina ni Cristo, tayo ay 
temporal at espirituwal na pinagpapa-
la, maging sa mga panahong sinu-
subukan tayo. Sa huli ay magagawa 
nating “[manangan] sa bawat mabuting 
bagay.” 57 Pinatototohanan ko na ang 
prosesong ito ay nangyari at patuloy at 
unti-unting nangyayari sa aking buhay.

At ang mas mahalaga, kailangan 
nating ipamuhay ang doktrina ni Cristo 
dahil itinuturo nito ang tanging daan 
pabalik sa ating Ama sa Langit. Ito 
lamang ang tanging daan para tang-
gapin ang Tagapagligtas at maging 
Kanyang mga anak.58 Katunayan, ang 
tanging paraan para matubos mula sa 
kasalanan at espirituwal na umunlad ay 
ipamuhay ang doktrina ni Cristo.59 Sa 
kabilang dako, itinuro ni Apostol Juan 
na “sinumang . . . hindi nananahan sa 
aral ni Cristo, ay hindi kinaroroonan ng 
Dios.” 60 At si Jesus mismo ang nagsabi 
sa Labindalawang Nephita na kung hin-
di tayo mananampalataya kay Cristo, 
magsisisi, magpapabinyag, at magtitiis 
hanggang wakas, tayo ay “[puputulin] 
at ihahagis sa apoy, kung saan [tayo] ay 
hindi na makababalik pa.” 61

Kaya paano natin mas lubos na mai-
pamumuhay ang doktrina ni Cristo? Ang 
isang paraan ay maghanda bawat linggo 
para sa sakramento sa pamamagitan ng 
paglalaan ng oras para mapanalanging 
mapag-isipan kung anong bagay ang 
pinakakailangan nating mas pagbu-
tihin. Pagkatapos ay maihahain natin 
sa dambana ng sakramento ang kahit 
isang bagay na humahadlang sa atin na 
maging katulad ni Jesucristo, nagsusu-
mamo nang may pananampalataya na 
tulungan tayo, humihingi ng kailangang 
mga espirituwal na kaloob, at nakiki-
pagtipang magiging mas mabuti sa dara-
ting na linggo.62 Kapag ginawa natin ito, 
lalo tayong papatnubayan ng Espiritu 
Santo sa ating buhay, at magkakaroon 
tayo ng dagdag na lakas para mapagta-
gumpayan ang ating mga kahinaan.

Nagpapatotoo ako na si Jesucristo 
ang Tagapagligtas ng mundo at tanging 
ang Kanyang pangalan lamang ang 
makapagliligtas sa atin.63 Ang lahat 
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ng mabubuting bagay ay matatamo 
lamang natin sa pamamagitan Niya.64 
At upang tiyak na “[manangan] sa 
bawat mabuting bagay,” 65 pati na sa 
buhay na walang hanggan, kailangan 
nating patuloy na ipamuhay ang doktri-
na ni Cristo. Sa sagradong pangalan ni 
Jesucristo, amen. ◼
MGA TALA
 1. 3 Nephi 11:7.
 2. Tingnan sa 3 Nephi 11:10–11.
 3. Tingnan sa 3 Nephi 11:14–15.
 4. Tingnan sa 3 Nephi 11:21–39.
 5. Tingnan sa 2 Nephi 31; 3 Nephi 27:16–20. 

Ang doktrina ni Cristo ay matatagpuan sa 
lahat ng mga banal na kasulatan ngunit 
higit itong makikita sa Aklat ni Mormon.

 6. 2 Nephi 2:8.
 7. Moroni 10:32.
 8. Tingnan sa Moroni 7:22–24.
 9. Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 132:23.
 10. Ang Pagbabayad-sala ni Cristo at ang dok-

trina ni Cristo ang magkasamang bumu-
buo sa ebanghelyo ni Cristo (tingnan sa 
3 Nephi 27:13–21).

 11. D. Todd Christofferson, “Isinilang na Muli,” 
Liahona, Mayo 2008, 78.

 12. Tingnan sa Mga Taga Roma 10:17; 2 Nephi 
31:19; Alma 32:27–29; Moroni 7:25.

 13. Tingnan sa 2 Nephi 32:3.
 14. Tingnan sa 2 Nephi 31:10, 13.
 15. 2 Nephi 31:19.
 16. Tingnan sa Juan 1:1–3; Moises 7:47;  

Abraham 3:24–27.
 17. Tingnan sa Mga Hebreo 4:15;  

Doktrina at mga Tipan 45:4.
 18. Tingnan sa Alma 34:16.
 19. Tingnan sa 2 Nephi 9:21–22; Dallin H. 

Oaks, “Ang mga Susi at Awtoridad ng 
Priesthood,” Liahona, Mayo 2014, 49–52.

 20. Tingnan sa Alma 34:15–16.
 21. Alma 34:15.
 22. Ang lubos na pag-asa sa awa ni Cristo 

ay kinapapalooban ng pagkilala na si 
Jesucristo ang tanging makatutubos sa atin 
(tingnan sa Mosias 4:7–8). Kailangan din 
nating maniwala na maililigtas ni Cristo 
ang bawat isa sa atin. Iyan ang isang dahi-
lan kung bakit sa Doktrina at mga Tipan 
27:2 ay iniutos sa atin na kapag tumatang-
gap tayo ng sakramento, dapat nating alala-
hanin na hindi lang basta nagdusa si Cristo 
kundi ginawa rin Niya ito para sa bawat isa 
sa atin.

 23. Helaman 14:13.
 24. Tingnan sa Russell M. Nelson, “Pagsisisi 

at Pagbabalik-loob,” Liahona, Mayo 2007, 
102–5.

 25. Tingnan sa Neil L. Andersen, “Magsisi … 
Upang Mapagaling Ko Kayo,” Liahona, 
Nob. 2009, 40–43.

 26. Tingnan sa Jeffrey R. Holland, “Mga Sirang 
Bagay na Aayusin,” Liahona, Mayo 2006, 
69–71; Anthony D. Perkins, “Ang Dakila 
at Kahanga-hangang Pag-ibig,” Liahona, 
Nob. 2006, 76–78.

 27. Moroni 7:48.
 28. Tingnan sa Moroni 8:16. Tunay ngang ang 

ating pagsisisi ay isa sa mga  

pangunahing katibayan na tayo ay mga 
tagasunod ng Tagapagligtas. Masasabi ba 
natin na sumusunod tayo kay Cristo kung 
hindi tayo patuloy na nagsisisi o nagsisikap 
na ibaling ang ating puso at mga ginagawa 
sa Kanya?

 29. Tingnan sa Adjusting to Missionary Life 
(buklet, 2013), 46.

 30. Tingnan sa Mosias 4:5–7.
 31. Tingnan sa 2 Nephi 10:24; 25:23.
 32. Tingnan sa Helaman 5:11; Eter 12:27; 

Moroni 10:32–33.
 33. Bible Dictionary sa LDS English version 

ng Biblia, “Grace.”
 34. Moroni 8:25.
 35. Kapag tumatanggap tayo ng sakramento 

nang karapat-dapat, pinaninibago natin 
ang lahat ng ating mga tipan sa Diyos 
(tingnan sa Delbert L. Stapley, sa Confer-
ence Report, Okt. 1965, 14; L. Tom Perry, 
“Habang Aming Tinatanggap Itong Sakra-
ment,” Liahona, Mayo 2006, 41).

 36. Tingnan sa Dallin H. Oaks, “Testimony” 
(mensaheng ibinigay sa seminar para sa 
mga bagong mission president, Hunyo 25, 
2014), 1–2.

 37. Tingnan sa Moroni 4:3; tingnan din ang 
Mosias 18:8–10; Doktrina at mga Tipan 
20:37 para sa mga karagdagang tipan na 
ginagawa natin sa binyag.

 38. Tingnan sa Moroni 8:25.
 39. Mosias 18:10.
 40. Tingnan sa II Mga Taga Corinto 3:18; 

Eter 12:27; Doktrina at mga Tipan 35:2; 
Moises 1:39.

 41. Tingnan sa Mga Taga Roma 6:4.
 42. Douglas D. Holmes, “Come unto Christ—

the Doctrine of Christ,” di-inilathalang 
manuskrito.

 43. Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 84:19–21.
 44. D. Todd Christofferson, “Ang Kapang-

yarihan ng mga Tipan,” Liahona, 
Mayo 2009, 22.

 45. Ang pagkumpirma ay ginagawa sa pama-
magitan ng pagpapatong ng mga kamay 
(para sa halimbawa, tingnan sa Ang Mga 
Gawa 8:17).

 46. Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 20:28; 
Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Espiritu 

Santo,” scriptures.lds.org.
 47. Tingnan sa II Mga Taga Corinto 3:18; 

1 Nephi 14:14; Doktrina at mga Tipan 93:20.
 48. Tingnan sa 3 Nephi 27:20.
 49. Gabay sa mga Banal na Kasulatan,  

“Pagpapabanal,” scriptures.lds.org.
 50. Tingnan sa Moroni 7:48; 8:26; 10:8–18.
 51. Tingnan sa Mosias 4:14; Doktrina at mga 

Tipan 84:33; Bruce R. McConkie, “The 
Ten Blessings of the Priesthood,” Ensign, 
Nob. 1977, 33–35.

 52. Mosias 5:2.
 53. Ang Espiritu Santo ang gumagabay sa atin 

pabalik sa ating Ama sa Langit (tingnan sa 
2 Nephi 32:5; Doktrina at mga Tipan 45:57) 
sa pamamagitan ng pagtulong sa atin na 
malaman kung ano ang dapat nating gawin 
para maging katulad ni Cristo (tingnan 
sa II Mga Taga Corinto 3:18; Eter 12:27;  
Doktrina at mga Tipan 84:46–48).

 54. 2 Nephi 31:16. Tama ang paggamit sa 
katagang pagtitiis hanggang wakas, dahil 
kailangan ang panahon at pagtitiis (tingnan 
sa Santiago 1:2–4). Ang totoo ay hindi tayo 
magkakaroon ng mga katangiang katulad 
ng kay Cristo nang hindi dumaranas ng 
mga pagsalungat at paghihirap. Halimba-
wa, paano tayo magkakaroon ng maha-
bang pagtitiis kung hindi natin naranasang 
magdusa nang mahabang panahon?

 55. Dale G. Renlund, “Patuloy na Nagsisikap 
ang mga Banal sa mga Huling Araw,”  
Liahona, Mayo 2015, 56.

 56. Tingnan sa Doktrina at mga  
Tipan 93:12, 19.

 57. Moroni 7:25; tingnan din sa Mosias 2:41.
 58. Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 39:4–6.
 59. Tingnan sa 2 Nephi 9:24.
 60. II Ni Juan 1:9.
 61. 3 Nephi 27:17.
 62. Maaaring palaging parehong hain ang dala 

ng isang tao sa loob ng maraming linggo 
hanggang, sa tulong ng Tagapagligtas, at 
tulad ng itinuro ni Elder Neal A. Maxwell, 
“ito [ay] natupok” (“Deny Yourselves of 
All Ungodliness,” Ensign, Mayo 1995, 68).

 63. Tingnan sa 2 Nephi 25:20.
 64. Tingnan sa Moroni 7:24.
 65. Moroni 7:25.



110 SESYON SA LINGGO NG HAPON | OKTUBRE 2, 2016

Ang Paglilingkod ay Isang Pagpapala
Ang isa sa malalaking biyaya ng 

pagiging miyembro sa Simbahan ay 
ang oportunidad na maglingkod.2 Sina-
bi ng Panginoon, “Kung mahal ninyo 
ako kayo ay maglilingkod sa akin,” 3 at 
naglilingkod tayo sa Kanya sa pamama-
gitan ng paglilingkod sa iba.4

Kapag naglilingkod tayo, mas 
napapalapit tayo sa Diyos.5 Nakikilala 
natin Siya na hindi magagawa sa iba 
pang paraan. Nadaragdagan ang ating 
pananampalataya sa Kanya. Nagkaka-
roon tayo ng tamang pananaw sa ating 
mga pagsubok. Nagiging mas kasiya-
siya ang buhay. Nadaragdagan ang 
pagmamahal natin sa iba, gayundin ang 
ating hangaring maglingkod. Sa pama-
magitan ng magandang paraang ito, 
nagiging mas katulad tayo ng Diyos, at 
mas handang bumalik sa Kanya.6

Tulad ng itinuro ni Pangulong 
Marion G. Romney: “Ang paglilingkod 
ay hindi isang bagay na tinitiis natin dito 
sa lupa para makamtan ang karapatang 
manirahan sa kahariang selestiyal. Pag-
lilingkod ang pinakadiwa ng buhay na 
pinadakila sa kahariang selestiyal.” 7

Maaaring Maging Mahirap ang Paglilingkod
Ang paglilingkod sa Simbahan, 

gayunman, ay maaaring maging mahi-
rap kung ang ipinagagawa sa atin ay 
isang bagay na kinatatakutan natin, 

mga ward at branch, sa mga korum 
at auxiliary. Tulad ng mga gear na 
nakapagbibigay ng mas malakas na 
puwersa kapag magkakasama, mas 
malakas ang ating puwersa kapag nag-
sama-sama tayo. Kapag nagkaisa tayo 
sa paglilingkod sa isa’t isa, mas marami 
tayong magagawa nang magkakasama 
kaysa kung nag-iisa lang tayo. Masa-
yang makibahagi at magkaisa sa ating 
paglilingkod at pagtulong sa gawain ng 
Panginoon.

Ni Elder Carl B. Cook
Ng Pitumpu

Noong bata pa ako, nasisiya-
han akong tumulong sa aking 
Tiyo Lyman at Tiya Dorothy sa 

kanilang bukid. Si Tiyo Lyman ang 
kadalasang nangunguna sa aming mga 
proyekto, at si Tiya Dorothy naman 
ang madalas tumulong at magmaneho 
ng lumang trak na Dodge. Naaalala ko 
kung gaano kami nababahala kapag 
nalulubog kami sa putik o kapag ina-
akyat namin ang isang matarik na burol: 
sumisigaw si Tiyo Lyman ng, “Gamitin 
mo ang compound gear, Dorothy!” 
Doon ako nagsisimulang magdasal. 
Kahit paano, sa tulong ng Panginoon at 
ilang pagkambiyo, napapaandar ni Tiya 
Dorothy ang trak. Kapag kumapit na 
ang mga wheel o reweda at nagsimu-
lang umikot, napapaandar ang trak at 
nagpapatuloy ang trabaho namin.

Ang “paggamit ng compound gear” 
ay ang pagkambiyo sa espesyal na gear 
kung saan ang ilang gear ay pinagsa-
ma-sama at ikinonekta sa isa’t isa para 
mas malakas na puwersa ang maihatid 
ng makina sa mga gulong.1 Sa sabay na 
paggamit ng compound gear at four-
wheel drive, maaari mong makuha ang 
kinakailangang puwersa para mapaan-
dar ito.

Gusto kong isipin na ang bawat isa 
sa atin ay bahagi ng compound gear 
sa ating paglilingkod sa Simbahan—sa 

Maglingkod
Bawat miyembro ay kailangan, at kailangan ng bawat miyembro 
ng pagkakataong maglingkod.
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kung napapagod na tayong magling-
kod, o kung pinagagawa tayo ng isang 
bagay na sa una ay hindi natin gusto.

Kamakailan ay nakatanggap ako 
ng bagong asaynment. Naglilingkod 
ako noon sa Africa Southeast Area. 
Masayang maglingkod kung saan ang 
Simbahan ay medyo bago at itinatatag 
pa lamang, at minahal namin ang mga 
Banal doon. Pagkatapos ay tinawag 
akong bumalik sa headquarters ng 
Simbahan, at sa totoo lang, hindi ako 
gaanong masaya. Ang pagbabago sa 
asaynment ay magdadala sa akin sa 
mga sitwasyong hindi ako pamilyar.

Isang gabi habang pinag-iisipan 
ang mangyayaring pagbabago, napa-
naginipan ko ang kalolo-lolohan kong 
si Joseph Skeen. Nalaman ko mula sa 
kanyang journal na nais niyang mag-
lingkod nang lumipat sila ng kanyang 
asawang si Maria sa Nauvoo. Kaya, 
hinanap niya si Propetang Joseph 
Smith at nagtanong kung paano siya 
makatutulong. Pinagtrabaho siya ng 
Propeta sa bukid ng mga Smith at sina-
bing gawin niya ang lahat ng makakaya 
niya, at ginawa nga niya ito. Nagtraba-
ho siya sa bukid ng mga Smith.8

Inisip kong mabuti ang pribilehi-
yo ni Joseph Skeen sa pagtanggap sa 
asaynment na iyon sa ganoong paraan. 
Pagkatapos ay naisip ko na nagkaroon 
din ako ng ganoong pribilehiyo, gaya 
ng lahat sa atin. Lahat ng tungkulin sa 
Simbahan ay mula sa Diyos—sa pama-
magitan ng Kanyang mga itinalagang 
lingkod.9

Nakadama ako ng espirituwal na 
kumpirmasyon na ang bago kong 
asaynment ay nagmula sa Diyos. Maha-
lagang maunawaan natin ito—na ang 
ating mga tungkulin ay literal na nag-
mula sa Diyos sa pamamagitan ng ating 
mga lider ng priesthood. Pagkatapos ng 
karanasang ito, nagbago ang saloobin 
ko, at nagkaroon ako ng matinding 
hangarin na maglingkod. Nagpapasa-
lamat ako sa pagpapala ng pagsisisi at 
sa pagbabago ng aking puso. Gustung-
gusto ko ang bago kong asaynment.

Kahit sa tingin natin ay kagustuhan 
lang ng mga lider natin sa priesthood 
ang pagtawag sa atin sa isang tungku-
lin sa Simbahan o kaya’y ibinigay ito 

sa atin dahil walang ibang tatanggap 
nito, tayo ay pagpapalain kapag nag-
lingkod tayo. At kapag kinilala natin 
na galing sa Diyos ang ating tungku-
lin at naglingkod tayo nang buong 
puso, karagdagang lakas ang darating 
sa ating paglilingkod, at nagiging 
mga tunay na tagapaglingkod tayo ni 
Jesucristo.

Kailangan ang Pananampalataya sa 
Paglilingkod

Kailangan ang pananampalataya sa 
pagtupad ng mga tungkulin. Di-nagta-
gal pagkatapos magtrabaho ni Joseph 
sa bukid, sila ni Maria ay nagkasakit 
nang malubha. Wala silang pera at 
wala ring kakilala. Napakahirap na 
panahon iyon para sa kanila. Isinulat 
ni Joseph sa kanyang journal, “Nagpa-
tuloy kami sa pagtatrabaho [at] nanati-
ling matapat sa Simbahan sa kabila ng 
maliit naming pananampalataya, kahit 
tinatangka ng diyablo na wasakin kami 
at ibalik sa aming pinanggalingan.” 10

Ako, at maraming iba pang mga ina-
po, ay walang hanggang magpapasala-
mat na hindi tumalikod sina Joseph at 
Maria. Dumarating ang mga pagpapala 
kapag nagpapatuloy tayo sa ating mga 
tungkulin at responsibilidad at nagtitiis 
nang may pananampalataya.

May kilala akong titser ng Gospel 
Doctrine na nagbibigay ng inspirasyon 
sa mga miyembro ng kanyang klase, 
pero hindi ganito noon. Pagkatapos 
sumapi sa Simbahan, nakatanggap siya 
ng tungkulin na magturo sa Primary. 
Pakiramdam niya ay wala siyang mga 
kasanayan sa pagtuturo, ngunit dahil 
alam niyang mahalaga ang magling-
kod, tinanggap niya ang tungkulin. 
Kaagad siyang nakadama ng takot, 
at hindi na siya nagsimba para hindi 
na siya makapagturo. Buti na lang at 
napansin ng kanyang home teacher 
na hindi na siya nagsisimba. Binisita 
siya nito at inanyayahang bumalik. 
Tinulungan siya ng bishop at ng mga 
miyembro ng ward. Kalaunan, taglay 
ang mas malakas na pananampalataya, 
nagsimula siyang magturo sa mga bata. 
Dahil ginagamit niya ang mga alituntu-
ning itinuro sa Pagtuturo sa Paraan ng 
Tagapagligtas, pinagpala ng Diyos ang 

kanyang mga pagsisikap, at naging 
mahusay siyang titser.11

Ang likas na lalaki o babae na nasa 
ating lahat ay madaling mangatwiran 
na hindi tayo maglilingkod dahil “Hindi 
ako handa, at marami pa akong kaila-
ngang matutuhan,” “Pagod na ako at 
kailangan kong magpahinga,” “Matanda 
na ako—iba naman ang maglingkod,” 
o “Marami akong ginagawa at wala 
akong panahon.”

Mga kapatid, ang pagtanggap at 
pagtupad ng tungkulin ay pagpapaki-
ta ng ating pananampalataya. Maaari 
tayong magtiwala sa paulit-ulit na 
itinuro ng ating propetang si Pangulong 
Thomas S. Monson: “Ginagawang kara-
pat-dapat ng Panginoon ang sinumang 
tinawag Niya,” at “Kapag nasa gawain 
tayo ng Panginoon, tayo ay may karapa-
tang tumanggap ng Kanyang tulong.” 12 
Nababalisa man tayo o hindi tayo inte-
resado, matindi man ang ating takot o 
sobra tayong naiinip, nais ng Panginoon 
na tayo ay magsikap at maglingkod.

Wala akong nakikitang anumang 
indikasyon na walang panahon o 
napapagod na si Pangulong Monson 
at ang kanyang mga kasama sa Unang 
Panguluhan at Korum ng Labindalawa. 
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Ipinapakita nila sa paraang naka-
pagbibigay-inspirasyon ang lakas na 
dumarating sa ating buhay kapag tayo 
ay nananampalataya, tumatanggap ng 
mga asaynment, at tinutupad ang mga 
ito nang may sigasig at dedikasyon. 
“[Idinagdag nila ang kanilang] lakas” 13 
maraming taon na ang nakararaan, 
at nagpapatuloy sila sa pagsulong at 
pag-unlad.

Oo, naglilingkod sila sa mahahala-
gang tungkulin, at lahat ng tungkulin 
o asaynment ay mahalaga. Sinabi ni 
Pangulong Gordon B. Hinckley, dating 
propeta at Pangulo ng Simbahan: 
“Sama-sama tayong lahat sa dakilang 
gawaing ito. . . . Ang inyong obligasyon 
sa inyong nasasakupan ay kasingbigat 
ng aking obligasyon sa aking nasasa-
kupan. Walang tungkulin sa simbahang 
ito na maliit o di-gaanong mahalaga.” 14 
Lahat ng tungkulin ay mahalaga.15

Maglingkod Tayo
Magsibangon tayo nang may pana-

nampalataya, “lakas [natin] ay idag-
dag” at “buong giting magpunyagi” na 
isulong ang gawain.16 “Gamitin natin 
ang compound gear,” o pagsasama-
samahin natin ang ating lakas, kasama 
ang matapat na si Tiya Dorothy. Bilang 
magkakapatid, maglingkod tayo.

Kung gusto ninyong maging masaya 
ang inyong bishop o branch presi-
dent, tanungin siya ng, “Paano po ako 
makakatulong?” “Saan po kaya ako 
gustong paglingkurin ng Diyos?” Sa 
kanyang pagdarasal at pagsaalang-
alang ng inyong mga responsibilidad 

sa sarili, pamilya at trabaho, bibigyan 
siya ng inspirasyon na bigyan kayo ng 
angkop na tungkulin. Sa pag-set apart 
sa inyo, babasbasan kayo ng mga lider 
ng priesthood para tulungan kayong 
magtagumpay. Kayo ay talagang pag-
papalain! Bawat miyembro ay kaila-
ngan, at kailangan ng bawat miyembro 
ng pagkakataong maglingkod.17

Si Jesucristo ang Ating Halimbawa
Ibinigay ni Jesucristo, na ating 

dakilang Halimbawa, ang Kanyang 
buhay sa gawain ng Kanyang Ama. Sa 
Dakilang Kapulungan bago nilikha ang 
mundong ito, si Jesus na pinili at itina-
laga mula pa sa simula, ay nagsabing, 
“Narito ako, isugo ako.” 18 Sa paggawa 
nito, literal Siyang naging tagapagling-
kod nating lahat. Sa pamamagitan ni 
Jesucristo at ng lakas na natanggap 
natin dahil sa Kanyang Pagbabayad-
sala, makapaglilingkod din tayo. Tutu-
lungan Niya tayo.19

Ipinaaabot ko ang aking taos-pusong 
pagmamahal sa mga hindi maaaring 
makapaglingkod ngayon sa Simbahan 
sa tradisyunal na paraan dahil sa inyong 
mga personal na kalagayan, ngunit 
namumuhay nang naglilingkod. Dala-
ngin ko na pagpalain ang inyong mga 
pagsisikap. Ipinahahayag ko rin ang 
aking pasasalamat sa mga tumutupad sa 
kanilang mga tungkulin linggu-linggo, 
at gayundin sa mga tatanggap pa lang 
ng kanilang mga tungkuling magling-
kod. Napakahalaga ng lahat ng inyong 
mga tulong at sakripisyo, lalo na para sa 
Kanya na inyong pinaglilingkuran. Ang 
lahat ng naglilingkod ay tatanggap ng 
biyaya ng Diyos.20

Ano man ang inyong edad o kala-
gayan, “mithiin” nating maglingkod.21 
Maglingkod sa inyong tungkulin. 
Maglingkod sa misyon. Maglingkod sa 
inyong ina. Maglingkod sa isang hindi 
kakilala. Maglingkod sa inyong kapwa. 
Maglingkod lamang.

Nawa’y pagpalain ng Diyos ang 
bawat isa sa atin sa ating pagsisikap na 
maglingkod at maging tunay na mga 
disipulo ni Jesucristo.22 Pinatototoha-
nan ko na Siya ay buhay at pinama-
mahalaan Niya ang gawaing ito. Sa 
pangalan ni Jesucristo, amen. ◼
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sa atin. Ang mga huling sandali ng Kan-
yang buhay ay puno ng kalupitan, higit 
pa sa kaya nating maunawaan, ngunit 
ang Kanyang sakrispisyo para sa bawat 
isa sa atin ang pinakadakilang pagpa-
pahayag ng Kanyang pagmamahal.

Walang pagkakamali, kasalanan, o 
pagpili ang makapagpapabago sa pag-
mamahal ng Diyos para sa atin. Hindi 
ito nangangahulugan na pinalalampas 
ang makasalanang pag-uugali, ni hindi 
nito inaalis sa atin ang obligasyong 
magsisi kapag tayo ay nagkasala. Ngu-
nit huwag kalimutan, kilala at mahal 
ng Ama sa Langit ang bawat isa sa inyo, 
at lagi Siyang handang tulungan kayo.

Nang pagbulayan ko ang sitwasyon 
ng kaibigan ko, napako ang isipan ko 
sa malaking karunungang matatagpuan 
sa Aklat ni Mormon: “At ngayon, mga 
anak ko, tandaan, tandaan na sa bato 
na ating Manunubos, na si Cristo, ang 
Anak ng Diyos, ninyo kailangang itayo 
ang inyong saligan; nang sa gayon 
kapag ipinadala ng diyablo ang kan-
yang malalakas na hangin, oo, ang kan-
yang mga palaso sa buhawi, oo, kapag 
ang lahat ng kanyang ulang yelo at 
kanyang malakas na bagyo ay humam-
pas sa inyo, hindi ito magkakaroon 
ng kapangyarihan sa inyo na hilahin 
kayong pababa sa look ng kalungku-
tan at walang katapusang kapighatian, 
dahil sa bato kung saan kayo nakasan-
dig, na tunay na saligan, isang saligan 
na kung sasandigan ng mga tao ay 
hindi sila maaaring bumagsak.” 2

Pinatototohanan ko na walang 
taong gugustuhing pumunta sa “look 
ng kalungkutan at walang katapu-
sang kapighatian.” At pakiramdam ng 
kaibigan ko ay nasa bingit na siya ng 
kapighatian.

Kapag pinapayuhan ko ang mga 
taong tulad ng kaibigan ko, inaalam 
ko ang mga desisyong ginawa nila 
sa nakalipas na mga taon na naging 
dahilan para malimutan nila ang mga 
sagradong karanasan, manghina sila, 
at magduda. Hinikayat ko sila, gaya 
ng paghikayat ko sa inyo ngayon, na 
gunitain, lalo na sa panahon ng krisis, 
kung kailan ninyo nadama ang Espi-
ritu at malakas ang inyong patotoo; 
alalahanin ang mga espirituwal na 

Sinabi niya na gusto niyang mada-
mang muli ang espirituwalidad na 
nadama niya noon na sa tingin niya 
ay nawawala na sa kanya ngayon. 
Habang nagsasalita siya, nakinig 
akong mabuti at tapat na nanala-
ngin na ipaalam sa akin ang nais 
ng Panginoon na sabihin ko.

Ang kaibigan ko, katulad marahil 
ng ilan sa inyo, ay nagtanong ng isang 
bagay na masidhing ipinahayag sa 
isang awit sa Primary, “Ama sa Langit, 
kayo ba’y nariyan?” 1 Sa inyo na may 
gayon ding katanungan, gusto kong 
ibahagi sa inyo ang ipapayo ko sa 
aking kaibigan at sana’y mapalakas 
ang pananampalataya ng bawat isa sa 
inyo at mapanibago ang inyong pag-
papasiya na maging tapat na disipulo 
ni Jesucristo.

Magsisimula ako sa pagpapaalala 
sa inyo na kayo ay mga anak ng isang 
mapagmahal na Ama sa Langit at ang 
Kanyang pag-ibig ay hindi nagbaba-
go. Alam kong mahirap gunitain ang 
nakapapanatag na damdaming iyon 
ng pagmamahal kapag dumaranas na 
kayo ng mga paghihirap o pagsubok, 
kabiguan, o bigong mga pangarap.

Nalalaman ni Jesucristo ang tungkol 
sa matitinding paghihirap at pagsubok. 
Ibinigay Niya ang Kanyang buhay para 

Ni Elder Ronald A. Rasband
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Magandang hapon mahal kong 
mga kapatid. Lubos tayong 
pinagpala sa kumperensyang 

ito. Ang unang taon ko sa Korum ng 
Labindalawang Apostol ay labis na 
nakapagpapakumbaba. Ito ay isang 
taon ng personal na pagsisikap, pag-
unlad, at patuloy at taos-pusong mga 
panalangin sa aking Ama sa Langit. 
Nadama ko ang nakapagpapalakas na 
panalangin ng aking pamilya, mga kai-
bigan, at mga miyembro ng Simbahan 
sa buong mundo. Salamat sa inyong 
pag-alaala at mga panalangin.

Nagkaroon din ako ng pribilehi-
yong makita ang minamahal kong 
mga kaibigan, ang ilan ay matagal ko 
nang kaibigan at marami ang bago 
ko pa lamang nakilala. Ang sasabihin 
ko ngayon ay dahil sa impresyon na 
nadama ko matapos kong makita ang 
isang espesyal na kaibigan na nakilala 
at minahal ko nang maraming taon.

Nang magkita kami, ipinagtapat 
ng kaibigan ko na nahihirapan siya. 
Sinabi niyang nakararanas siya, gamit 
ang kanyang mga salita, ng isang 
“krisis sa pananampalataya” at gusto 
niyang payuhan ko siya. Nagpasala-
mat ako na ibinahagi niya ang kan-
yang mga nadarama at alalahanin 
sa akin.

Baka Iyong Malimutan
Hinihikayat ko kayong gunitain, lalo na sa panahon ng krisis, kung 
kailan ninyo nadama ang Espiritu at malakas ang inyong patotoo; 
alalahanin ang mga espirituwal na pundasyong naitatag ninyo.
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pundasyong naitatag ninyo. Ipina-
pangako ko na kung gagawin ninyo 
ito, at iiwasan ang mga bagay na 
hindi nagpapatatag at nagpapalakas 
ng inyong patotoo o kumukutya sa 
inyong mga paniniwala, maaalala 
ninyo ang mahahalagang panahon 
na lumakas ang inyong patotoo sa 
pamamagitan ng mapagpakumbabang 
panalangin at pag-aayuno. Tinitiyak 
ko sa inyo na muli ninyong madarama 
ang kaligtasan at kasiglahan na dulot 
ng ebanghelyo ni Jesucristo.

Kailangang palakasin muna ng 
bawat isa sa atin ang ating espirituwa-
lidad at pagkatapos ay palakasin ang 
mga nakapaligid sa atin. Palaging pag-
nilayan ang mga banal na kasulatan, at 
alalahanin ang mga naisip at nadama 
ninyo habang nagbabasa. Hanapin 
rin ang iba pang mga mapagkukunan 
ng katotohanan, ngunit sundin ang 
babalang ito mula sa banal na kasu-
latan: “Subalit ang maging marunong 
ay mabuti kung sila ay makikinig sa 
mga payo ng Diyos.” 3 Dumalo sa mga 
miting sa Simbahan, lalo na sa sacra-
ment meeting, at tumanggap ng sakra-
mento at magpanibago ng mga tipan, 
pati na ang pangako na laging alalaha-
nin ang Tagapagligtas, nang makasama 
ninyo palagi ang Kanyang Espiritu.

Anumang pagkakamali ang ating 
nagawa o kahit hindi tayo perpekto sa 
tingin natin, maaari pa rin nating tulu-
ngan at palakasin ang iba. Ang pagling-
kuran sila nang tulad ng paglilingkod 
ni Cristo ay makatutulong sa atin na 
lubos na madama ang pagmamahal ng 
Diyos sa ating mga puso.

Mahalagang alalahanin ang napa-
kagandang payo na matatagpuan sa 
Deuteronomio: “Ingatan mo ang iyong 
kaluluwa, baka iyong makalimutan 
ang mga bagay na nakita ng iyong mga 
mata, at baka mangahiwalay sa iyong 
puso ang lahat ng araw ng iyong buhay; 
kundi ipakilala sa iyong mga anak at sa 
mga anak ng iyong mga anak.” 4

Naaapektuhan ng ating mga pagpa-
pasiya ang ating mga salinlahi. Ibahagi 
ang inyong patotoo sa inyong pamilya; 
hikayatin silang alalahanin kung ano 
ang nadama nila nang makilala nila ang 
impluwensya ng Espiritu sa kanilang 
buhay at ipasulat sa kanilang journal 
ang mga naramdaman nila at ang 
kanilang mga personal na kasaysayan. 
Ito ay upang ang kanilang sariling mga 
salita ang makapagpabalik ng kani-
lang alaala, kapag kinakailangan, kung 
gaano kabuti ang Panginoon sa kanila.

Maaalala ninyo, nagbalik sina Nephi 
at kanyang mga kapatid sa Jerusalem 
upang makuha ang mga laminang 
tanso na naglalaman ng kasaysayan ng 
kanilang lahi, at nang hindi nila mali-
mutan ang kanilang nakaraan.

Gayundin, sa Aklat ni Mormon, 
pinangalanan ni Helaman ang kanyang 
mga anak na lalaki ng tulad sa kanilang 
“mga naunang mga magulang” upang 
hindi nila malimutan ang kabutihan ng 
Panginoon:

“Masdan, mga anak na lalaki, 
hinihiling kong pakatandaan ninyong 
sundin ang mga kautusan ng Diyos. . . . 
Masdan, ibinigay ko sa inyo ang mga 
pangalan ng ating mga naunang magu-
lang na lumisan sa lupain ng Jerusalem; 

at ginawa ko ito nang sa gayon kapag 
naalaala ninyo ang inyong mga panga-
lan ay maalaala ninyo sila; at kapag 
naalaala ninyo sila ay maalaala ninyo 
ang kanilang mga gawa; at kapag 
naalaala ninyo ang kanilang mga gawa 
ay malaman ninyo kung paanong nasa-
bi, at nasulat din, na sila’y mabubuti.

“Samakatwid, mga anak ko, nais 
kong gawin ninyo ang yaong mabuti, 
upang masabi sa inyo, at masulat din, 
maging tulad ng nasabi at nasulat tung-
kol sa kanila.” 5

Marami sa panahon natin ngayon 
ang nakaugalian nang ipangalan ang 
kanilang mga anak sa mga bayani sa 
mga banal na kasulatan o sa matatapat 
na mga ninuno para mahikayat silang 
huwag kalimutan ang kanilang mga 
pamana.

Noong ipinanganak ako, pinanga-
lanan akong Ronald A. Rasband. Ang 
apelyido ko ay nagbibigay-galang sa 
mga ninuno ng aking ama. Ang A ay 
ibinigay sa akin para paalalahanan ako 
na igalang ang mga ninunong Danish 
ng aking ina na may apelyidong 
Anderson.

Ang kalolololohan kong si Jens 
Anderson ay mula sa Denmark. Noong 
1861, ginabayan ng Panginoon ang 
dalawang missionary sa tahanan nila 
Jens at Ane Cathrine Anderson, kung 
saan ipinakilala sa kanila at sa 16 na 
taong gulang nilang anak na si Andrew 
ang ipinanumbalik na ebanghelyo. Dito 
nagsimula ang pamana ng pananampa-
lataya na pinakinabangan ko at ng aking 
pamilya. Binasa ng mga Anderson ang 
Aklat ni Mormon at pagkaraan ng maik-
ling panahon ay nabinyagan sila. Nang 
sumunod na taon, sinunod ng mga 
Anderson ang panawagan ng propeta 
na tawirin ang Atlantiko para makasama 
ang mga Banal sa Hilagang Amerika.

Nakalulungkot na namatay si Jens 
habang naglalayag sa dagat, ngunit 
nagpatuloy ang kanyang asawa at 
anak na pumunta sa Salt Lake Valley, 
at dumating sila noong Setyembre 3, 
1862. Sa kabila ng mga paghihirap at 
kalungkutan, hindi natinag ang kani-
lang pananampalataya, at gayundin 
ang pananampalataya ng marami sa 
kanilang mga inapo.
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Nakasabit sa opisina ko ang isang 
painting 6 na naipinta nang napaka-
ganda ang simbolo ng alaala ng unang 
pagkikita ng aking mga ninuno at ng 
matatapat na misyonerong iyon. Deter-
minado ako na huwag kalimutan ang 
aking pamana, at dahil sa aking panga-
lan walang hanggan kong aalalahanin 
ang kanilang pamana ng pananampala-
taya at sakripisyo.

Huwag kalimutan, pag-alinlanga-
nan, o balewalain ang mga personal at 
sagradong espirituwal na karanasan. 
Plano ng kaaway na ilihis tayo mula sa 
mga espirituwal na patotoo, samanta-
lang ang nais ng Panginoon ay bigyan 
tayo ng liwanag at makibahagi tayo sa 
Kanyang gawain.

Hayaan ninyong magbahagi ako 
ng isang personal na halimbawa ng 
katotohanang ito. Malinaw pa sa 
aking alaala nang makatanggap ako 
ng pahiwatig mula sa Espiritu bilang 
tugon sa isang matinding panalangin. 
Malinaw at matindi kong nadama ang 
sagot. Gayunman, hindi ko sinunod 
kaagad ang pahiwatig ng Espiritu, at 
pagkaraan ng kaunting panahon ay 
inisip ko kung totoo ang nadama ko 
noon. Maaaring ang ilan sa inyo ay 
nahulog din sa panlilinlang na iyon 
ng kaaway.

Pagkatapos ng ilang araw, nagising 
ako na nasa isip ang makapangyari-
hang talatang ito:

“Katotohanan, katotohanan, sinasabi 
ko sa iyo, kung nagnanais ka ng karag-
dagang katibayan, ipako mo ang isipan 
sa gabing ikaw ay nagsumamo sa akin 
sa iyong puso. . . .

“Hindi nga ba’t ako ay nangusap ng 
kapayapaan sa iyong isipan hinggil sa 
bagay na ito? Ano pang mas higit na 
katibayan ang iyong matatamo kundi 
ang mula sa Diyos?” 7

Para bang sinasabi ng Panginoon 
na, “Ngayon, Ronald, nasabi ko na sa 
iyo ang kailangan mong gawin. Nga-
yon, gawin mo na ito!” Lubos akong 
nagpapasalamat sa mapagmahal na 
pagtatama at paggabay na iyon! Kaagad 
akong napanatag ng pahiwatig na ito at 
nagawa kong magpatuloy na nalala-
man sa aking puso na nasagot ang 
aking panalangin.

Ibinahagi ko ang karanasang ito, 
mga minamahal kong kapatid, para 
ipakita kung gaano kabilis tayong 
makalimot at kung paano tayo ginaga-
bayan ng mga espirituwal na karana-
san. Natutuhan kong pahalagahan ang 
mga sandaling iyon, dahil “baka aking 
malimutan.”

Sa kaibigan ko, at sa lahat ng nag-
nanais na palakasin pa ang kanilang 
pananampalataya, ipinapangako ko 
sa inyo: kapag tapat ninyong ipina-
muhay ang ebanghelyo ni Jesucristo 
at sinunod ang mga turo nito, mapo-
protektahan at lalago ang inyong 
patotoo. Tuparin ang mga tipan na 
inyong ginawa, anuman ang ginagawa 
ng mga tao sa paligid ninyo. Maging 
masigasig na mga magulang, kapa-
tid, lolo at lola, tiya, tiyo, at kaibigan 
na nagpapalakas ng mga mahal sa 
buhay sa pamamagitan ng personal 
na patotoo at pagbabahagi ng mga 
espirituwal na karanasan. Manatiling 
matapat at matatag, kahit nililigalig 
ng pag-aalinlangan ang inyong buhay 
dahil sa mga ginagawa ng iba. Hanga-
rin ang mga bagay na magpapatatag 
at magpapalakas ng inyong espiritu-
walidad. Iwasan ang mga inaalok na 
huwad na “katotohanan” na mabilis 
kumalat, at alalahaning itala ang iyong 
mga nararamdamang “pagibig, katu-
waan, kapayapaan, pagpapahinuhod, 
kagandahang-loob, kabutihan, pagta-
tapat, kaamuan, [at] pagpipigil.” 8

Habang nararanasan ang pinaka-
mahihirap na pagsubok ng buhay, 
huwag kalimutan ang iyong banal na 
pinagmulan bilang anak ng Diyos o 

ang iyong walang hanggang tadha-
na upang makabalik sa piling Niya 
balang-araw, na higit pa sa anumang 
maibibigay ng mundo. Alalahanin ang 
mapagmahal at magiliw na mga salita 
ni Alma: “Masdan, sinasabi ko sa inyo, 
aking mga kapatid, kung inyo nang 
naranasan ang pagbabago ng puso, at 
kung inyo nang nadama ang umawit 
ng awit ng mapagtubos na pag-ibig, 
itinatanong ko, nadarama ba ninyo 
ang gayon ngayon?” 9

Sa lahat ng nakadarama na kaila-
ngang palakasin ang kanilang pana-
nampalataya, sumasamo ako sa inyo: 
Huwag kayong makalimot! Nakikiusap 
ako, huwag kayong makalimot.

Pinatototohanan ko na si Joseph 
Smith ay propeta ng Diyos. Alam kong 
nakita at nakausap niya ang Diyos Ama 
at ang Kanyang Anak na si Jesucristo, 
na tulad ng kanyang itinala na sinabi 
niya. Lubos ang aking pasasalamat na 
hindi niya nalimutan na isulat ang 
kanyang karanasang iyon, upang mala-
man natin ang kanyang patotoo.

Nagpapatotoo ako tungkol sa 
Panginoong Jesucristo. Siya ay buhay; 
alam kong Siya ay buhay at namu-
muno sa Simbahang ito. Ang mga 
bagay na ito ay alam ko mismo, at 
hindi nakasalalay sa tinig o patotoo ng 
iba, at dalangin ko na ako at kayo ay 
hindi makakalimot sa mga sagrado at 
walang hanggang katotohanan—una 
sa lahat, na tayo ay mga anak ng buhay 
at mapagmahal na Mga Magulang sa 
Langit, na ang tanging hangarin ay 
ang ating walang hanggang kaliga-
yahan. Ang mga katotohanang ito ay 
aking pinatototohanan sa pangalan ni 
Jesucristo, amen. ◼
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Tinawag ni Elder Rasband ang painting na 
ito na “simbolo ng alaala” ng unang pagkikita 
ng kanyang mga ninuno at ng mga unang 
Mormon missionary.
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walang hanggang katotohanan na 
ang dakilang plano ng Ama sa Langit 
ay talagang isang walang hanggang 
plano ng kaligayahan. Wala nang ibang 
paraan upang makamit ang kaganapan 
ng kagalakan.5

Ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin 
na harapin nang may pananampalata-
ya ang ating kani-kanyang paghihirap 
upang anihin natin ang mga pagpapa-
la at matamo ang kaalaman na hindi 
matututuhan sa ibang paraan. Tinuruan 
tayo na sundin ang mga utos sa bawat 
kalagayan at sitwasyon dahil “siya na 
matapat sa kapighatian, ang gantimpala 
ng gaya niya ay mas dakila sa kaharian 
ng langit.” 6 At mababasa natin sa banal 
na kasulatan, “Kung kayo ay malung-
kot, manawagan sa Panginoon nin-
yong Diyos nang may pagsusumamo, 
upang ang inyong mga kaluluwa ay 
mangagalak.” 7

Si Apostol Pablo, na puno din ng 
kahirapan, ay ginamit ang kanyang 
sariling mga karanasan para maituro 
nang matindi at mainam ang walang 
hanggang pananaw na dumarating 
kapag matatag at matiyaga tayong nag-
titiis. Sabi niya, “Sapagka’t ang aming 
magaang kapighatian, na sa isang sang-
dali lamang, ay siyang gumagawa sa 
amin ng lalo’t lalong bigat ng kaluwal-
hatiang walang hanggan.” 8 Sa madaling 
salita, malalaman natin sa gitna ng ating 
mga paghihirap na nagbigay ang Diyos 
ng walang-hanggan at walang katum-
bas na gantimpala.

Ang kakayahan ni Pablo na sabihin 
na ang mga pagsubok, pag-uusig, at 
pighati sa kanyang buhay ay “maga-
ang” na kapighatian ay taliwas sa tindi 
ng kanyang paghihirap, na para sa 
kanya ay nadaig ng walang hanggang 
pananaw ng ebanghelyo. Napagtitiisan 
ni Pablo ang lahat ng bagay dahil sa 
pananampalataya niya kay Jesucristo. 
Limang beses siyang nilatigo; tatlong 
beses na pinaghahampas; minsang 
pinagbabato; tatlong beses na nawasak 
ang sinasakyang barko; muntik nang 
mamatay dahil sa pagkalunod, sa mga 
kamay ng mga tulisan, at maging sa 
mga bulaang kapatid; nakaranas ng 
pagod at sakit, gutom at uhaw, at ikinu-
long sa malamig na piitan nang hubad.9

nangyayari ang masasamang bagay sa 
mabubuting tao?”

Bawat isang nakikinig ngayon ay 
nakararanas ng kalungkutan, kawa-
lang pag-asa, pighati, o lumbay. Kung 
wala ang “mata ng pananampalataya” 4 
at pagkaunawa sa walang hanggang 
katotohanan, madalas ay nakikita 
natin na ang mga nararanasan nating 
paghihirap at pagdurusa sa buhay 
ay maaaring palabuin o tabunan ang 

Ni Elder Evan A. Schmutz
Ng Pitumpu

Bilang bahagi ng plano ng Ama sa 
Langit, itinulot Niya na makara-
nas tayo ng kalungkutan sa ating 

buhay sa mundo.1 Kahit tila magkaka-
iba ang mga pagsubok na nararanasan 
natin, matitiyak natin na sa anumang 
antas, lahat tayo ay nagdurusa at nag-
hihirap. Dalangin ko na gabayan tayo 
ng Banal na Espiritu para mas mauna-
waan natin kung bakit dapat mangyari 
ang ganito.

Kapag inunawa natin ang mga  
paghihirap sa buhay nang may 
pananampalataya kay Cristo, maki-
kita natin na may mabuting layunin 
sa ating pagdurusa. Ang matatapat 
ay mararanasan ang katotohanan sa 
tila magkasalungat na payo ni Pedro. 
Isinulat niya, “Kung mangagbata 
kayo ng dahil sa katuwiran ay mapa-
palad kayo.” 2 Kapag ginamit natin 
ang ating “puso sa pang-unawa,” 3 
madaragdagan ang ating kakayahan 
na makayanang mabuti ang mga 
pagsubok sa ating buhay at matu-
to mula sa mga pagsubok na ito at 
mapadalisay nito. Ang pang-unawang 
ito ang nagbibigay ng kasagutan sa 
walang kamatayang tanong na “Bakit 

Papahirin ng Diyos ang 
Lahat ng mga Luha
Kapag tayo ay nanampalataya sa Tagapagligtas, itataas Niya tayo 
at tutulungan sa lahat ng ating mga pagsubok, at sa huli, dadalhin 
at ililigtas tayo sa kahariang selestiyal.
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Marami sa atin ang nagsumamo 
sa Diyos na alisin ang sanhi ng ating 
paghihirap, at kung hindi dumating 
ang tulong na hinahangad natin, 
natutukso tayong isipin na hindi Siya 
nakikinig. Nagpapatotoo ako na, kahit 
sa ganoong mga sandali, dinirinig Niya 
ang ating mga dalangin, may dahilan 
para pahintulutan na magpatuloy ang 
mga paghihirap natin,10 at tutulungan 
tayong makayanan ang mga iyon.11

Sa isang matapat at mapanimdim na 
talata, sinasabi sa atin ni Pablo ang isang 
di-natukoy na “tinik” sa [kanyang] laman 
na nagdulot sa kanya ng matinding sakit 
at dahil dito ay tatlong beses siyang 
nanalangin, nagsusumamo sa Pangino-
on na alisin ito sa kanya. Bilang tugon 
sa panalangin ni Pablo, hindi inalis 
ng Diyos ang tinik kundi nagsalita ng 
kapayapaan at nagbigay ng pang-unawa 
sa kanyang puso, sinasabing, “Ang aking 
biyaya ay sapat na sa iyo: sapagka’t 
ang aking kapangyarihan ay nagiging 
sakdal sa kahinaan.” Dahil nakaunawa, 
natanggap ito ni Pablo at nagpasalamat 
sa tinik na ibinigay sa kanya. Sabi niya, 
“Kaya’t bagkus akong . . . magmamapuri 
na may malaking galak sa aking kahi-
naan upang manahan nawa sa akin ang 
kapangyarihan ni Cristo.” 12

Sa pagtatamo ng walang hanggang 
pananaw na ito sa ating buhay, ang 
kakayahan nating magtiis ay nadarag-
dagan, natututuhan nating tulungan 
ang mga nangangailangan,13 at pina-
pahalagahan at pinasasalamatan pa 
ang mga karanasang ibinigay ng Diyos 
para turuan tayo sa landas tungo sa 
kawalang-hanggan.

Kapag nakararanas tayo ng pag-
hihirap, maaaring mahirap na itu-
ring ang ating mga pagsubok bilang 
mga pananda na nagtuturo sa atin 
sa tamang landas ng pagiging disi-
pulo. Ngunit, matagpuan man natin 
ang ating mga sarili sa malungkot o 
masayang kalagayan, ang matuto at 
makadama ng habag sa mga nagduru-
sa ay isang pagpapala.

Sa isang asaynment sa stake con-
ference kamakailan lang sa Pilipinas, 
nadurog ang aking puso nang mala-
man ko ang trahedyang naranasan 
ni Brother Daniel Apilado. Si Brother 

Apilado at ang kanyang asawa ay 
nabinyagan noong 1974. Tinanggap 
nila ang ipinanumbalik na ebanghel-
yo at pagkatapos ng dalawang taon 
ay ibinuklod sa templo. Pagkatapos 
nito, sila ay nabiyayaan ng limang 
magagandang anak. Noong Hulyo 7, 
1997, sa panahong naglilingkod pa si 
Brother Apilado bilang stake presi-
dent, nasunog ang kanilang munting 
tahanan. Ang panganay ni Brother 
Apilado na si Michael ang humila sa 
kanya palabas sa nasusunog na bahay 
para iligtas siya, at pagkatapos ay 
bumalik ito sa bahay para iligtas ang 
iba pa. Iyon ang huling pagkakataon 
na nakita ni Brother Apilado na buhay 
ang kanyang anak. Namatay sa sunog 
ang asawa ni Brother Apilado na si 
Dominga at ang lima niyang anak.

Ang katotohanan na si Brother  
Apilado ay namumuhay nang kalugud-
lugod sa Diyos nang maganap ang 
trahedya ay hindi nakapigil sa trahed-
ya, ni hindi siya iniligtas sa pagduru-
sang idinulot nito. Ngunit ang kanyang 
matapat na pagtupad sa kanyang mga 

tipan at pananampalataya kay Cristo 
ang nagbigay sa kanya ng katiyakan sa 
pangakong magkakasamang muli sila 
ng kanyang asawa at pamilya. Ito ang 
naging sagisag ng pag-asa sa kanyang 
kaluluwa.14

Noong bumisita ako ay ipinakilala 
ako ni Brother Apilado, na ngayon ay 
stake patriarch na, sa kanyang bagong 
asawang si Simonette, at sa kanilang 
dalawang anak na sina Raphael at 
Daniel. Tunay ngang magagawa at 
gagawin ni Jesucristo ang “magpaga-
ling ng mga bagbag na puso.” 15

Sa pagbabahagi ng kwento ni  
Brother Apilado, nag-aalala ako na 
sa tindi ng dusa at hirap na dinanas 
niya ay baka isipin ng marami na 
napakagaan ng kanilang mga pighati 
at paghihirap kung ikukumpara rito. 
Nakikiusap ako na huwag kayong 
magkumpara, sa halip ay hangaring 
matuto at isabuhay ang mga walang 
hanggang alituntunin habang dumara-
nas kayo ng mga paghihirap.

Kung makakausap ko lang kayo 
nang isa-isa—“kayong lahat na 
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nangapapagal at nangabibigatang 
lubha,” 16—gusto kong sabihin sa inyo 
na ang inyong mga paghihirap; ang 
inyong mga pighati; kalungkutan, 
pasakit, mga pagdurusa, at anupamang 
karamdaman—ay nalalamang lahat ng 
Ama sa Langit at ng Kanyang Anak. 
Maging matapang! Manampalataya! At 
maniwala sa mga pangako ng Diyos!

Kasama sa layunin at misyon ni 
Jesucristo ang “[dalhin] sa kanyang 
sarili ang mga pasakit at mga sakit ng 
kanyang mga tao” para “[tulungan] ang 
kanyang mga tao alinsunod sa kanilang 
mga kahinaan.” 17

Upang lubos na matanggap ang 
mga kaloob na ito na bukas-palad na 
ibinibigay ng Tagapagligtas, dapat na 
matutuhan nating lahat na ang pagdu-
rusa ay hindi nagtuturo o nagbibigay 
sa atin ng anumang mapakikinabangan 
nang pangmatagalan maliban kung 
tayo ay kusang magsisikap na matuto 
mula sa ating mga pagdurusa sa pama-
magitan ng pagsampalataya.

Ibinahagi minsan ni Elder Neal A. 
Maxwell ang natutuhan niya tungkol 
sa makabuluhang pagdurusa sa mga 
salitang ito:

“Ang ilang uri ng pagdurusa na nati-
is nang mabuti, ay makapagpapabuti 
sa atin. . . .

“. . . Bahagi ng pagtitiis nang mabuti 
ang pagiging mapagpakumbaba, sa git-
na ng ating mga pagdurusa, para matu-
to sa ating mahahalagang karanasan. 
Sa halip na makaraos lamang tayo sa 
mga bagay na ito, kailangang danasin 
natin ang mga ito . . . sa mga paraang 
makapagpapabanal sa atin.” 18

Napansin ko sa mga buhay at 
halimbawa ng iba na ang pagka-
karoon ng malakas at matibay na 
pananampalataya kay Jesucristo at sa 
Kanyang mga pangako ay nagbibi-
gay ng tiyak na pag-asa na may mas 
mabubuting bagay na darating. Ang 
tiyak na pag-asang ito ay nagpapatatag 
sa atin, nagbibigay ng lakas at kapang-
yarihan na kailangan natin para maka-
pagtiis.19 Kapag naiuugnay natin ang 
ating mga pagdurusa sa katiyakan ng 
layunin sa ating mortalidad at lalo na 
sa gantimpalang naghihintay sa atin 
sa mga lugar sa kalangitan, nadarag-
dagan ang ating pananampalataya 
kay Cristo at nakakatanggap tayo ng 
kaginhawahan sa ating kaluluwa.

Sa gayon makikita natin ang liwanag 
sa dulo ng lagusan. Itinuro ni Elder 
Jeffrey R. Holland: “Talagang mayroong 
liwanag sa dulo ng lagusan. Siya ang 
Ilaw ng Sanglibutan, ang Maningning 
na Tala sa Umaga, ang ‘ilaw na walang 

hanggan, na hindi maaaring magdilim’ 
[Mosias 16:9]. Siya ang Mismong Anak 
ng Diyos.” 20

Mapapalakas tayo ng kaalamang 
ang lahat ng mahihirap na karana-
san sa buhay na ito ay pansamantala 
lamang; maging ang madidilim na gabi 
ay nagiging bukang-liwayway para sa 
matatapat.

Kapag natapos na ang lahat 
at napagtiisan natin ang lahat ng 
bagay na may pananampalataya kay 
Jesucristo, nasa atin ang pangako na 
“papahirin ng Dios [ang] bawa’t luha 
ng [ating] mga mata.” 21

Nagpapatotoo ako na ang Ama 
sa Langit at ang Kanyang Anak na 
si Jesucristo ay buhay, at Sila ay 
tumutupad ng mga pangako. Nagpa-
patotoo ako na lahat tayo ay inaanya-
yahan ng Tagapagligtas na lumapit at 
makibahagi sa Kanyang Pagbabayad-
sala. Kapag tayo ay nanampalataya sa 
Kanya, tutulungan Niya tayo sa lahat 
ng ating mga pagsubok, at sa huli, 
dadalhin at ililigtas tayo sa kahari-
ang selestiyal. Inaanyayahan ko kayo 
na lumapit kay Cristo, magtiis nang 
may lubos na pananampalataya, at 
maging ganap sa Kanya, at magkaro-
on ng ganap na kagalakan sa Kanya. 
Sa sagradong pangalan ni Jesucristo, 
amen. ◼
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sa anim na magkakapatid at ang panga-
lan ko ay Brett. Gamit ang pulang tinta, 
isinulat ni inay ang nag-iisang mithiin: 
“Magpasensya kay Brett!”

Para matulungan kayong mas 
maunawaan ang hamon na hinarap ng 
aking mga magulang sa pagtataguyod 
ng aming pamilya, hayaan ninyong 
ilahad ko sa inyo ang aming pagbaba-
sa ng mga banal na kasulatan bilang 
pamilya. Tuwing umaga, binabasahan 
kami ni inay ng Aklat ni Mormon 
habang nag-aagahan. Sa mga oras 
na ito, ako at ang nakatatanda kong 
kapatid na si Dave ay nauupo ngunit 
naglilikot. Sa totoo lang, hindi kami 
nakikinig. Binabasa namin ang nakasu-
lat sa kahon ng cereals.

Sa wakas, isang umaga, nagpasiya 
akong harapin si inay. Ibinulalas ko, 
“Inay, bakit po ninyo ito ginagawa sa 
amin? Bakit po ninyo binabasa ang 
Aklat ni Mormon kada umaga?” Pagka-
tapos ay sinabi ko ang isang bagay na 
nahihiya akong aminin na nasabi ko. Sa 
katunayan, hindi ako makapaniwalang 
nasabi ko ito. Sinabi ko sa kanya, “Inay, 
hindi po ako nakikinig!”

Ang mapagmahal niyang tugon 
ang nagpabago sa aking buhay. Sinabi 
niya, “Anak, nasa miting ako kung 
saan itinuro ni Pangulong Marion G. 
Romney ang tungkol sa pagpapala ng 
pagbabasa ng mga banal na kasulatan. 
Sa miting na iyon, nakatanggap ako 
ng pangako na kung babasahan ko 
ng Aklat ni Mormon ang aking mga 
anak araw-araw, hindi sila mawawa-
la sa akin.” Tinitigan niya ang aking 
mga mata at sinabi nang may lubos na 
pagpupunyagi, “At hindi ko hahayaang 
mawala ka sa akin!”

Tumimo sa puso ko ang sinabi niya. 
Sa kabila ng aking mga pagkakamali, 

ko na abutin ang pagtanda. Talagang 
sobrang aktibo ko.

Naaalala ko na nakaupo ako noon 
sa sacrament meeting kasama ng aking 
pamilya. Katatanggap lang ng nanay 
ko ng bagong set ng mga banal na 
kasulatan. Ang lahat ng pamantayang 
banal na kasulatan ay pinagsama-sama 
sa edisyong ito at sa pinakagitna nito 
ay may mga papel na may mga guhit 
para masulatan ng mga tala.

Habang nagmimiting, tinanong ko 
kung maaari ko bang hawakan ang 
kanyang mga banal na kasulatan. 
Dahil umaasa na makakatulong ito na 
maging tahimik ako, inilagay niya ito sa 
bangko. Nang buklatin ko ang kanyang 
mga banal na kasulatan, napansin kong 
may isinulat siyang mithiin sa sulatan 
ng mga tala. Para bigyan kayo ng kon-
teksto sa kanyang mithiin, kailangang 
sabihin ko sa inyo na ako ang ikalawa 

Ni Elder K. Brett Nattress
Ng Pitumpu

Mga kapatid, pinag-iisipan kong 
mabuti kamakailan ang tanong 
na ito: “Kung sa inyo lang 

nanggaling ang lahat ng nalalaman 
ng inyong mga anak sa ebanghelyo, 
gaano karami ang nalalaman nila?” Ang 
tanong na ito ay angkop sa lahat ng 
nagmamahal, nagtuturo, at nakakaim-
pluwensya sa mga kabataan.

May regalo ba tayong maibibigay 
sa ating mga anak na hihigit pa sa 
pagtatanim natin sa kanilang mga puso 
ng alaalang alam natin na buhay ang 
Manunubos? Nalalaman ba nilang alam 
natin? At ang mas importante, nalaman 
na ba nila sa kanilang mga sarili na Siya 
ay buhay?

Noong ako’y bata pa, ako ang 
pinakamahirap alagaan sa mga anak 
ni inay. Labis-labis ang aking enerhiya. 
Sinasabi sa akin ni inay na ang kina-
tatakutan niya sa lahat ay baka hindi 

Walang Hihigit sa 
Kagalakan na Malaman 
na Kilala Nila [ang 
Tagapagligtas]
Hindi ko alam kung mayroong bagay sa mundong ito na makapagdadala 
ng kaligayahan at kagalakan na hihigit pa kaysa sa malaman na kilala ng 
ating mga anak ang Tagapagligtas.
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mahalagang iligtas ako! Itinuro niya sa 
akin ang walang hanggang katotoha-
nan na ako ay anak ng isang mapag-
mahal na Ama sa Langit. Nalaman ko 
na kahit ano man ang mangyari, maha-
laga ako. Perpektong sandali ito para sa 
isang hindi perpektong batang lalaki.

Walang katapusan ang aking pag-
papasalamat sa anghel kong ina at sa 
lahat ng mga anghel na nagmamahal sa 
mga bata sa perpektong paraan kahit 
na hindi sila perpekto. Matibay ang 
aking paniniwala na ang lahat ng mga 
kapatid na babae—tatawagin ko silang 
“mga anghel”—ay mga ina sa Sion, 
may-asawa man sila o wala, o nagkaa-
nak man o hindi sa buhay na ito.

Ilang taon na ang nakalipas ay 
inihayag ng Unang Panguluhan: “Ang 
pagiging ina ay malapit sa kabanalan. 
Ito ang pinakamataas at pinakabanal 
na paglilingkod na magagawa ng sang-
katauhan. Ang babaing gumagalang 
sa banal na tungkulin at paglilingkod 
na ito ay pumapangalawa sa mga 
anghel.” 1

Nagpapasalamat ako sa mga anghel 
sa buong Simbahan na matapang at 
mapagmahal na inihahayag ang walang 
hanggang katotohanan sa mga anak ng 
Ama sa Langit.

Nagpapasalamat ako sa regalo o 
kaloob na Aklat ni Mormon. Alam 
kong ito ay totoo! Naglalaman ito ng 
kabuuan ng ebanghelyo ni Jesucristo. 
Wala akong kilala na masipag magbasa 
ng Aklat ni Mormon araw-araw nang 
may malinis na layunin at may pana-
nampalataya kay Cristo na nawalan 
ng patotoo o naligaw. Nakapaloob sa 

pangako ng propetang si Moroni ang 
susi kung paano malaman ang katoto-
hanan ng lahat ng bagay—kabilang na 
ang kakayahan na mahiwatigan at mai-
wasan ang mga panlilinlang ng kaaway. 
(Tingnan sa Moroni 10:4–5.)

Nagpapasalamat din ako para sa 
isang mapagmahal na Ama sa Langit at 
para sa Kanyang Anak na si Jesucristo. 
Ibinigay ng Tagapagligtas ang perpek-
tong halimbawa kung paano mamuhay 
sa hindi perpekto at hindi patas na 
mundo. “Tayo’y nagsisiibig, sapagka’t 
siya’y unang umibig sa atin” (1 Juan 
4:19). Di-masusukat ang Kanyang 
pag-ibig sa atin. Siya ang ating pinaka-
totoong kaibigan. Ang Kanyang pawis 
ay “naging gaya ng malalaking patak 
ng dugo” para sa inyo at para rin sa 
akin (Lucas 22:44). Pinatawad Niya 
ang mga tila hindi mapapatawad.  
Minahal niya ang mga mahirap maha-
lin. Ginawa Niya ang hindi magagawa 
ng kahit sinong tao: isinagawa Niya ang 
Pagbabayad-sala para mapagtagumpa-
yan ang mga kasalanan, pasakit, at mga 
karamdaman ng buong sangkatauhan.

Dahil sa Pagbabayad-sala ni 
Jesucristo, maaari tayong mabuhay 
sa pangakong kahit ano man ang 
ating mga pagsubok, magkakaroon 
tayo palagi ng pag-asa sa Kanya, “na 
makapangyarihang magligtas” (2 Nephi 
31:19). Dahil sa Kanyang Pagbabayad-
sala, maaari tayong magkaroon ng 
kagalakan, kapayapaan, kaligayahan, 
at buhay na walang hanggan.

Inihayag ni Pangulong Boyd K. 
Packer: “Maliban sa iilan na tumali-
kod tungo sa kapahamakan, walang 

gawi, walang adiksyon, walang rebel-
yon, walang paglabag, walang aposta-
siya, walang krimen na hindi sakop ng 
ipinangakong lubusang kapatawaran. 
Iyan ang pangako ng pagbabayad-sala 
ni Cristo.” 2

Isa sa mga pinakapambihirang 
naganap sa kasaysayan ng tao ay ang 
pagdalaw ng Tagapagligtas para mag-
ministeryo sa mga nanirahan noong 
unang panahon sa Amerika. Ilarawan 
sa inyong isip kung ano kaya ang paki-
ramdam nang nandoon. Sa pag-iisip ko 
nang mabuti sa Kanyang mapagmahal 
at magiliw na pag-aalaga sa pangkat 
ng mga Banal na iyon na nagtipon sa 
templo, inisip kong mabuti ang bawat 
bata na mahal ko nang higit pa sa 
buhay mismo. Sinubukan kong isipin 
kung ano ang mararamdaman ko kung 
makita ko ang mga bata, at personal na 
masaksihan na inaanyayahan ng Taga-
pagligtas ang bawat bata na lumapit 
sa Kanya, at makitang nakaunat ang 
mga bisig ng Tagapagligtas, nakata-
yo habang ang bawat bata ay isa-isa 
at marahang hinipo ang mga pilat sa 
Kanyang mga kamay at paa, at pagka-
tapos ay makita ang bawat isa sa kanila 
na tumayo at magpatotoo na Siya ay 
buhay! (Tingnan sa 3 Nephi 11:14–17; 
tingnan din sa 17:21; 18:25.) Ang maki-
ta ang ating mga anak na lumingon at 
magsabing, “Inay, itay, Siya po ito!”

Hindi ko alam kung mayroong 
bagay sa mundong ito na makapagda-
dala ng kaligayahan at kagalakan na 
hihigit pa kaysa sa malaman na kilala 
ng ating mga anak ang Tagapaglig-
tas, ang malaman na alam nila “kung 
kanino sila aasa para sa kapatawaran 
ng kanilang mga kasalanan.” Iyan ang 
dahilan kung bakit bilang mga miyem-
bro ng Simbahan ay “nangangaral tayo 
tungkol kay Cristo” at nagpapatotoo 
tayo tungkol kay Cristo (2 Nephi 25:26).

• Iyan ang dahilan kung bakit tayo 
nananalangin kasama ng ating mga 
anak araw-araw.

• Iyan ang dahilan kung bakit tayo 
nagbabasa ng mga banal na kasula-
tan kasama nila araw-araw.

• Iyan ang dahilan kung bakit tinutu-
ruan natin ang ating mga anak na 
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maglingkod sa iba, upang matang-
gap nila ang mga pagpapala ng 
pagliligtas sa kanilang sarili kapag 
ibinigay nila ang kanilang sarili 
sa paglilingkod sa iba (tingnan sa 
Marcos 8:35; Mosias 2:17).

Habang inilalaan natin ang ating 
sarili sa simpleng huwarang ito ng 
pagkadisipulo, pinalalakas natin ang 
ating mga anak dahil sa pagmamahal 
ng Tagapagligtas at sa banal na patnu-
bay at proteksyon sa pagharap nila sa 
matitinding tukso ng kaaway.

Ang ebanghelyo ay tunay na 
tungkol sa bawat isa. Ito ay tungkol 
sa nawawalang tupa (tingnan sa Lucas 
15:3–7); ito ay tungkol sa babaeng 
Samaritana sa may balon (tingnan 
sa Juan 4:5–30); ito ay tungkol sa 
alibughang anak (tingnan sa Lucas 
15:11–32).

Ito ay tungkol sa isang batang 
lalaki na maaaring nagsasabi na hindi 
siya nakikinig.

Ito ay tungkol sa bawat isa sa atin 
na bagaman hindi perpekto ay nagi-
ging kaisa ng Tagapagligtas katulad 
ng pakikiisa Niya sa Kanyang Ama 
(tingnan sa Juan 17:21).

Pinatototohanan ko na tayo ay may 
mapagmahal na Ama sa Langit na 
kilala tayo sa ating pangalan! Pinatoto-
tohanan ko na si Jesucristo ang buhay 
na Anak ng buhay na Diyos. Siya ang 
Bugtong na Anak at ang ating Tagapa-
magitan sa Ama. Pinatototohanan ko 
rin na ang kaligtasan ay nagmumula 
sa Kanya at sa Kanyang pangalan—at 
wala nang iba pang paraan.

Dalangin ko na ilalaan natin ang 
ating mga puso at mga kamay sa pag-
tulong sa lahat ng mga anak ng Ama 
sa Langit na makilala Siya at madama 
ang Kanyang pagmamahal. Kapag 
ginawa natin ito, ipinapangako Niya 
sa atin ang walang hanggang kaga-
lakan at kaligayahan sa buhay na ito 
at sa kabilang-buhay. Sa pangalan ni 
Jesucristo, amen. ◼
MGA TALA
 1. “Message of the First Presidency,” sa  

Conference Report, Okt. 1942, 12–13; 
binasa ni Pangulong J. Reuben Clark Jr.

 2. Boyd K. Packer, “The Brilliant Morning 
of Forgiveness,” Ensign, Nob. 1995, 20.

ay napaso ang aking mga daliri kaya 
nabitiwan ko ang paputok. Takot na 
takot kami ni Steffan habang pinapano-
od naming maubos ang mitsa.

Sumabog ang paputok, at napuno 
ng amoy asupreng usok ang overflow 
area at ang chapel. Mabilis naming 
nilinis ang mga nagkalat na natira ng 
paputok at binuksan ang mga bintana 
para mapalabas ang amoy, pasimpleng 
umaasa na walang makakapansin. Buti 
na lang at walang nasaktan at walang 
pinsalang nangyari.

Pagdating ng mga miyembro sa 
miting, napansin nila ang nakakasu-
lasok na amoy. Hindi ito maikakaila. 
Nakaabala ang amoy sa sagradong 
pagpupulong. Dahil iilan lang ang mga 
Aaronic Priesthood holder—nagpasa 
ako ng sakramento—na inaalis sa isip 
ko ang nangyari bago iyon—pero 
dama ko na hindi ako karapat-dapat 
na makibahagi nito. Nang inalok na sa 
akin ang trey ng sakramento, hindi ako 
kumuha ng tinapay at ng tubig. Napa-
kasama ng pakiramdam ko. Nahiya 
ako, at alam kong hindi nalugod ang 
Diyos sa ginawa ko.

Pagkatapos ng simba, pinapunta ako 
sa kanyang opisina ni Frank Lindbergh, 

Ni Elder Dale G. Renlund
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Mahal kong mga kapatid, noong 
12 taong gulang ako, tumira 
ang aming pamilya sa Göte-

borg, isang lungsod sa may baybayin ng 
katimugang Sweden. Para sa kaalaman 
ninyo, ito rin ang bayang sinilangan 
ng aming minamahal na kasamahan 
na si Elder Per G. Malm,1 na pumanaw 
nitong tag-init. Palagi namin siyang 
naaalala. Nagpapasalamat kami sa kan-
yang pagiging marangal at sa kanyang 
dakilang paglilingkod at sa halimbawa 
ng kanyang napakabait na pamilya. 
At dalangin naming mapasakanila ang 
saganang pagpapala ng Diyos.

Limampung taon na ang nakarara-
an, nagsimba kami sa isang malaking 
bahay na ginawang chapel. Isang araw 
ng Linggo, masigla akong binati ng 
kaibigan kong si Steffan,2 na nag-ii-
sang deacon sa branch bukod sa akin. 
Pumunta kami sa kalapit na overflow 
area ng chapel, at inilabas niya mula 
sa kanyang bulsa ang isang malaking 
paputok at ilang posporo. Bilang isang 
binatilyo na kunwari’y matapang, kinu-
ha ko ang paputok at sinindihan ang 
mahaba at kulay-abong mitsa. Gusto ko 
sanang patayin ang sindi sa mitsa bago 
ito pumutok. Pero nang sinubukan ko 

Pagsisisi: Isang Pagpiling 
Puno ng Kagalakan
Ang pagsisisi ay hindi lang posible kundi nakagagalak din dahil 
sa ating Tagapagligtas.



122 SESYON SA LINGGO NG HAPON | OKTUBRE 2, 2016

ang branch president na isang mara-
ngal at matandang lalaking puti na ang 
buhok. Pagkaupo ko, magiliw niya 
akong tiningnan at sinabing napansin 
niyang hindi ako nakibahagi sa sakra-
mento. Tinanong niya ako kung bakit. 
Sa palagay ko ay alam niya kung bakit. 
Sigurado akong alam ng lahat ang 
nagawa ko. Pagkatapos kong sabihin 
sa kanya, tinanong niya kung ano ang 
pakiramdaman ko. Habang lumuluha, 
humihikbi kong sinabi sa kanya na 
nagsisisi ako at alam kong nabigo ko 
ang Diyos.

Binuksan ni President Lindberg 
ang isang lumang kopya ng Doktrina  
at mga Tipan at ipinabasa sa akin 
ang ilang nakasalungguhit na mga 
talata. Binasa ko nang malakas ang 
sumusunod:

“Masdan, siya na nagsisi ng kanyang 
mga kasalanan, ay siya ring patatawa-
rin, at ako, ang Panginoon, ay hindi na 
naaalaala ang mga ito.

“Sa pamamagitan nito inyong mala-
laman kung ang isang tao ay nagsisi 
ng kanyang mga kasalanan—masdan, 
kanyang aaminin ang mga yaon at 
tatalikdan ang mga yaon.” 3

Hindi ko malilimutan ang mapag-
mahal na ngiti ni President Lindberg 
nang iangat ko ang aking ulo pagkata-
pos kong magbasa. Sinabi niya sa akin 
na nadama niya na maaari na akong 
muling makibahagi ng sakramen-
to. Paglabas ko sa kanyang opisina, 
nakadama ako ng di-mailarawang 
kagalakan.

Ang kagalakang ito ay isa sa mga 
likas na bunga ng pagsisisi. Ang sali-
tang magsisi ay nangangahulugan na 
“maunawaan pagkatapos” at nagpapa-
hiwatig ng “pagbabago.” 4 Sa Swedish, 
ito ay omvänd, na ang ibig sabihin ay 
“tumalikod.” 5 Ang Kristiyanong manu-
nulat na si C. S. Lewis ay nagsulat tung-
kol sa pangangailangan at paraan ng 
pagbabago. Sinabi niya na ang pagsisisi 
ay kinapapalooban ng “pagbabalik sa 
tamang landas. Ang mga kamalian ay 
maitatama,” sabi niya, “ngunit sa pama-
magitan lamang ng pagbabalik hang-
gang sa makita ang pagkakamali at 
itama ito mula roon, at hindi lang basta 
magpatuloy.” 6 Ang pagbabago ng ating 

ugali at pagbalik sa “tamang landas” ay 
bahagi ng pagsisisi, ngunit hindi ang 
kabuuan nito. Ang totoong pagsisisi ay 
kinapapalooban din ng pagbaling ng 
ating mga puso at kalooban sa Diyos 
at pagwaksi sa kasalanan.7 Tulad ng 
ipinaliwanag sa Ezekiel, ang magsisi 
ay ang “iwan ang . . . kasalanan, . . . 
gawin ang tapat at matuwid; . . . isauli 
ang sanla, . . . [at] lumakad sa palatun-
tunan ng buhay, na di gumagawa ng 
kasamaan.” 8

Ngunit kahit ito ay hindi isang 
kumpletong paglalarawan. Hindi nito 
tinutukoy nang wasto ang kapangya-
rihan na dahilan para maging posible 
ang pagsisisi, ang nagbabayad-salang 
sakripisyo ng ating Tagapagligtas. 
Ang tunay na pagsisisi ay kailangan 
ng pananampalataya sa Panginoong 
Jesucristo, pananampalataya na kaya 
Niya tayong baguhin, pananampalata-
ya na kaya Niya tayong patawarin, at 
pananampalataya na tutulungan Niya 
tayo na makaiwas sa iba pang pagka-
kamali. Ginagawang mabisa sa ating 
buhay ng ganitong uri ng pananampa-
lataya ang Kanyang Pagbabayad-sala. 
Kapag tayo ay “nakakaunawa pagkata-
pos” at “tumatalikod” nang may tulong 
ng Tagapagligtas, makadarama tayo ng 
pag-asa sa Kanyang mga pangako at 
kagalakan sa kanyang pagpapatawad. 
Kung wala ang Manunubos, ang likas 
na pagkakaroon ng pag-asa at kaga-
lakan ay nawawala at ang pagsisisi ay 
nagiging kahabag-habag na pagbabago 
na lamang ng ugali. Ngunit sa pagsam-
palataya sa Kanya, nagbabalik-loob 
tayo sa Kanyang kakayahan at kahan-
daang magpatawad ng kasalanan.

Binigyang-diin ni Pangulong Boyd K. 
Packer ang puno ng pag-asang pangako 
ng pagsisisi noong Abril 2015 sa kan-
yang huling pangkalahatang kumperen-
sya. Inilarawan niya ang kapangyarihan 
ng Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas 
sa maituturing kong bunga ng karunu-
ngang natamo sa kalahating siglo ng 
paglilingkod niya bilang apostol. Sinabi 
ni Pangulong Packer: “Ang Pagbabayad-
sala ay walang iniiwang dungis, walang 
iniiwang bakas. Ang inayos [nito] ay 
naayos na. . . . Nagpapagaling lamang 
ito, at kung ano ang pinagaling nito ay 
nananatiling magaling.” 9

Nagpatuloy siya:
“Ang Pagbabayad-sala, na maaaring 

tubusin ang bawat isa sa atin, ay hindi 
nag-iiwan ng pilat. Ang ibig sabihin 
niyan ay anuman ang ating nagawa o 
saanman tayo naroon dati o paano man 
nangyari ang isang bagay, kung tunay 
tayong magsisisi, nangako [ang Taga-
pagligtas] na magbabayad-sala Siya. At 
nang gawin Niya ang pagbabayad-sala, 
naisaayos ang lahat. . . .

“. . . [Ang] Pagbabayad-sala [ay] 
makahuhugas sa bawat mantsa gaano 
man kahirap o katagal o ilang beses 
mang ulit-ulitin.” 10

Walang hanggan ang lawak at 
lalim ng saklaw ng Pagbabayad-sala 
ng Tagapagligtas, para sa iyo at para 
sa akin. Ngunit hindi ito kailanman 
ipipilit sa atin. Tulad ng ipinaliwanag 
ni propetang Lehi, matapos tayong 
“[turuan] nang sapat” para “makilala 
ang mabuti sa masama,” 11 tayo ay 
“malayang makapipili ng kalayaan at 
buhay na walang hanggan, sa pama-
magitan ng dakilang Tagapamagitan 
ng lahat ng tao, o piliin ang pagka-
bihag at kamatayan.” 12 Sa madaling 
salita, pinipili natin ang pagsisisi.

Makakapili tayo—at kung minsan ay 
ginagawa natin—ang iba’t ibang pagpi-
li. Ang mga pagpiling iyon ay maaaring 
hindi likas na mali, ngunit pinipigilan 
tayo ng mga ito na lubos na makadama 
ng lungkot at hinahadlangan tayo na 
gawin ang tunay na pagsisisi. Halimba-
wa, maaari nating piliin na sisihin ang 
iba. Bilang isang 12-taong-gulang sa 
Göteborg, maaari ko sanang sisihin si 
Steffan. Siya naman talaga ang nagdala 
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ng malaking paputok at mga posporo 
sa simbahan. Ngunit ang paninisi sa 
iba, kahit na makatwiran, ay binibig-
yang-katwiran ang ating pag-uugali. Sa 
paggawa nito, ipinapasa natin sa iba 
ang responsibilidad para sa ating mga 
ikinilos. Kapag ipinapasa natin ang 
responsibilidad, pinahihina natin ang 
ating pangangailangan at kakayahang 
kumilos. Tayo ay nagiging mga kaawa-
awang biktima, sa halip na maging mga 
taong may karapatang pumili at kayang 
kumilos para sa sarili.13

Isa pang pagpili na humahadlang 
sa pagsisisi ay ang pangangatwiran 
na hindi naman malaki ang ating mga 
kasalanan. Sa nangyaring pagsabog ng 
paputok sa Göteborg, walang nasaktan, 
hindi nagkaroon ng permanenteng 
pinsala, at natuloy naman ang miting. 
Madaling sabihin na wala namang dahi-
lan para magsisi. Ngunit, ang panga-
ngatwiran na hindi naman malaki ang 
nagawang kasalanan, kahit wala kaagad 
na nakitang ibinunga nito, ay nag-aalis 
ng dahilan at hangaring magbago. Ang 
ganitong pag-iisip ay humahadlang 
sa atin na makita na ang ating mga 
pagkakamali at kasalanan ay mayroong 
walang-hanggang kahihinatnan.

Ang isa pang paraan ay ang isipin 
na hindi naman mahalaga kahit mag-
kasala tayo dahil mahal naman tayo 
ng Diyos kahit ano pa man ang ating 
gawin. Nakakatuksong paniwalaan 
ang itinuro sa mga tao sa Zarahemla 
ng mapanlinlang na si Nehor: “Na 
ang buong sangkatauhan ay malilig-
tas sa huling araw, at na hindi nila 
kailangang matakot ni manginig . . . 
at, sa katapusan, ang lahat ng tao ay 
magkakaroon ng buhay na walang 
hanggan.” 14 Ngunit ang nakakatuk-
so na ideyang ito ay mali. Talagang 
mahal tayo ng Diyos. Gayunman, 
mahalaga sa Kanya ang mga ginaga-
wa natin. Nagbigay siya ng malilinaw 
na direksiyon kung paano tayo dapat 
kumilos. Ang mga ito ay tinatawag na 
mga kautusan. Ang Kanyang pagsang-
ayon at ang ating buhay na walang 
hanggan ay nakadepende sa ating 
pagkilos, kabilang na ang ating kahan-
daang mapagpakumbabang hangarin 
na tunay na magsisi.15

Dagdag pa rito, hindi tayo tunay 
na nakapagsisisi kapag pinipili nating 
ihiwalay ang Diyos mula sa Kanyang 
mga kautusan. Sa kabila ng lahat, kung 
ang sakramento ay hindi sagrado, hindi 
na mahalaga kung nakaabala man ang 
amoy ng paputok sa sacrament meet-
ing na iyon sa Göteborg. Huwag nating 
pangatwiranan ang mga pagkakasala 
natin sa pag-iisip na hindi galing sa 
Diyos ang mga kautusan. Ang tunay na 
pagsisisi ay nangangailangan ng pag-
kilala sa kabanalan ng Tagapagligtas at 
sa katotohanan ng Kanyang gawain sa 
mga huling araw.

Kaysa mangatwiran, piliin nating 
magsisi. Sa pamamagitan ng pagsisisi, 
matatauhan tayo, gaya ng alibughang 
anak sa talinghaga,16 at mapag-iisipang 
mabuti ang walang hanggang kaha-
lagahan ng ating mga kilos. Kapag 
nauunawaan natin na ang ating mga 
kasalanan ay nakaaapekto sa ating 
walang hanggang kaligayahan, hindi 
lang tayo tunay na nagsisisi, kundi nag-
sisikap din tayong maging mas mabuti. 
Kapag nahaharap sa tukso, mas mala-
mang na tanungin natin ang ating sarili, 
sa mga salita ni William Shakespeare:

Ano ang magiging pakinabang ko 
kung natamo ko ang hinahanap ko?

Isang panaginip, isang paglanghap, 
isang naglalahong kagalakan.

Sino ang bibili ng isang sandali 
ng aliw para sa isang linggong 
dalamhati,

O ipagpapalit ang kawalang hanggan 
para sa isang laruan? 17

Kung nawala ang tuon natin sa 
kawalang hanggan dahil sa isang 
laruan, maaari tayong magsisi. Dahil sa 
Pagbabayad-sala ni Jesucristo, mayroon 
tayong isa pang pagkakataon. Ito ay 
tulad ng metapora ng pagsasauli ng 
binili nating isang di-kapaki-pakina-
bang na laruan para maibalik sa atin 
ang pag-asa ng walang hanggan. Gaya 
ng ipinaliwanag ng Tagapagligtas, 
“Sapagkat, masdan, ang Panginoon na 
inyong Manunubos ay nakaranas ng 
kamatayan sa laman; dahil dito kan-
yang tiniis ang mga pasakit ng lahat ng 
tao, upang ang lahat ng tao ay magsisi 
at lumapit sa kanya.” 18

Nakapagpapatawad si Jesucristo 
dahil binayaran Niya ang halaga ng 
ating mga kasalanan.19

Pinipili ng ating Manunubos na mag-
patawad dahil sa Kanyang hindi mapa-
pantayang habag, awa, at pagmamahal.

Nais ng ating Tagapagligtas na mag-
patawad dahil ito ay isa sa Kanyang 
mga banal na katangian.

At, bilang Mabuting Pastol, iki-
nagagalak Niya kapag pinili nating 
magsisi.20

Kahit na nakadarama tayo ng 
kalumbayang mula sa Diyos dahil sa 
ating mga nagawa,21 kapag pinili nating 
magsisi, agad nating inaanyayahan ang 
Tagapagligtas sa ating buhay. Tulad ng 
itinuro ni Amulek, “Oo, nais ko na kayo 
ay lumapit at huwag nang patigasin 
pa ang inyong mga puso; sapagkat 
masdan, ngayon na ang panahon at 
ang araw ng inyong kaligtasan; at 
kaya nga, kung kayo ay magsisisi at 
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hindi patitigasin ang inyong mga puso, 
kapagdaka ang dakilang plano ng pag-
tubos ay madadala sa inyo.” 22 Maka-
darama tayo ng kalumbayang mula 
sa Diyos para sa ating mga nagawa 
at ganoon din, ng kagalakan dahil sa 
tulong ng Tagapagligtas.

Ang katunayang makapagsisisi tayo 
ay ang mabuting balita ng ebanghel-
yo! 23 Ang “pagkakasala ay [maaalis].” 24 
Mapupuspos tayo ng kagalakan, 
makakatanggap ng kapatawaran sa 
ating mga kasalanan, at magkakaroon 
ng “katahimikan ng budhi.” 25 Mapapa-
laya tayo mula sa kawalan ng pag-asa 
at pagkaalipin sa kasalanan. Mapupus-
pos tayo ng kagila-gilalas na liwanag 
ng Diyos at “hindi na muling [magdu-
rusa].” 26 Ang pagsisisi ay hindi lang 
posible kundi nakagagalak din dahil sa 
ating Tagapagligtas. Naaalala ko pa ang 
naramdaman ko sa opisina ng branch 
president pagkatapos ng naganap na 
pagsabog ng paputok. Alam kong 
napatawad ako. Nawala ang bigat ng 
kasalanan sa aking budhi, napawi ang 
aking kalungkutan at naging magaan 
ang aking pakiramdam.

Mga kapatid, sa pagtatapos ng kum-
perensyang ito, inaanyayahan ko kayo 
na damhin ang mas malaking kagalakan 
sa inyong buhay: kagalakan sa kaala-
man na totoo ang Pagbabayad-sala ni 
Jesucristo; kagalakan sa kakayahan, 
kahandaan, at kagustuhang magpatawad 
ng Tagapagligtas; at kagalakan sa pagpili 
na magsisi. Sundin natin ang tagubilin 
ng Tagapagligtas na “[umigib] ng tubig 
na may kagalakan sa mga balon ng 
kaligtasan.” 27 Nawa’y piliin nating mag-
sisi, talikuran ang ating mga kasalanan, 
ibaling ang ating mga puso at kalooban 
sa pagsunod sa ating Tagapagligtas. 
Pinatototohanan ko na Siya ay buhay. 
Saksi ako at muli’t muling pinagpapala 
ng Kanyang walang-kapantay na awa, 
habag, at pagmamahal. Dalangin ko na 
ang nakatutubos na pagpapala ng Kan-
yang Pagbabayad-sala ay mapasainyo 
ngayon—at muli’t muli habambuhay,28 
tulad nang nangyari sa akin. Sa pangalan 
ni Jesucristo, amen. ◼
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masama kahit papaano. . . . Sa tingin ko, 
ang paniniwalang ito ay isang pagkaka-
maling magdudulot ng kapahamakan. . . . 
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 11. 2 Nephi 2:5.
 12. 2 Nephi 2:27.
 13. Tingnan sa 2 Nephi 2:26.
 14. Alma 1:4. Si Nehor at ang kanyang mga 

tagasunod ay hindi naniwala sa pagsisisi 
(tingnan sa Alma 15:15).

 15. Tingnan sa Russell M. Nelson, “Banal na 
Pag-ibig,” Liahona, Peb. 2003, 12–17.

 16. Tingnan sa Lucas 15:17; tingnan din sa 
mga talata 11–24.

 17. William Shakespeare, The Rape of Lucrece, 
lines 211–14.

 18. Doktrina at mga Tipan 18:11.
 19. Tingnan sa Isaias 53:5.
 20. Tingnan sa Lucas 15:4–7; Doktrina at mga 

Tipan 18:10–13.
 21. Ang totoong pagsisisi ay nagpapakita ng 

“kalumbayang mula sa Dios” (II Mga Taga 
Corinto 7:10). Itinuro ni Elder M. Russell 
Ballard: “Para sa mga naligaw, ang Taga-
pagligtas ay naglaan ng daan pabalik. Ngu-
nit hindi ito madali at walang pasakit. Ang 
pagsisisi ay hindi madali; mangangailangan 
ito ng panahon—panahon ng paghihirap!”  
(“Keeping Covenants,” Ensign, Mayo 
1993, 7). Itinuro rin ni Elder Richard G. 
Scott, “Minsan, ang hakbang sa pagsisisi 
ay mahirap at masakit sa simula” (“Finding 
Forgiveness,” Ensign, Mayo 1995, 77). Kahit 
na ang kalumbayang mula sa Diyos at sakit 
ay bahagi ng proseso ng pagsisisi, kagala-
kan kalaunan ang nagiging bunga kapag 
nadama na ang kapatawaran ng kasalanan.

 22. Alma 34:31; idinagdag ang pagbibigay-diin.
 23. Tingnan sa Gabay sa mga Banal na  

Kasulatan, “Ebanghelyo, mga.”
 24. Enos 1:6.
 25. Mosias 4:3.
 26. Mosias 27:29.
 27. Isaias 12:3.
 28. Tingnan sa Mosias 26:29–30. Bagama’t 

nangako ang Diyos na lubos na magpapa-
tawad, ang sadyang paggawa ng kasalanan 
at pagkatapos ay umasang kaaawaan ng 
Tagapagligtas upang maging madali ang 
pagsisisi ay kasuklam-suklam sa Diyos 
(tingnan sa Mga Hebreo 6:4–6; 10:26–27). 
Sinabi ni Elder Richard G. Scott: “Ang masa-
yang balita para sa lahat na naghahangad 
na iwaksi ang mga bunga ng mga maling 
pagpili ay na iba ang tingin ng Panginoon 
sa mga kahinaan kumpara sa paghihimag-
sik. Bagama’t nagbabala ang Panginoon na 
parurusahan ang mga naghimagsik na hin-
di nagsisi, kapag nagsalita ang Panginoon 
tungkol sa mga kahinaan, lagi itong may 
kahalong awa” (“Sariling Lakas sa Pama-
magitan ng Pagbabayad -sala ni Jesucristo,” 
Liahona, Nob. 2013, 83).
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Indeks ng mga Kuwento sa Kumperensya

Ang sumusunod na listahan ng mga piling karanasan na ikinuwento sa mga mensahe sa pangkalahatang kumperensya ay maaaring 
gamitin sa personal na pag-aaral, family home evening, at iba pang pagtuturo. Ang numero ay tumutukoy sa unang pahina ng mensahe.

Tagapagsalita Kuwento
Neil L. Andersen (35) Ang pagbabalik-loob ay dumarating sa ilang tao kapag tinulungan sila ng mga miyembro ng Simbahan “bilang mga saksi ng Diyos.”
M. Russell Ballard (90) Habang binabasa ang Juan 17 sa kanyang pamilya sa Banal na Lupain, ipinagdasal ni M. Russell Ballard na siya ay maging kaisa nila at ng Ama at Anak.
W. Mark Bassett (52) Noong bata pa siya, sinubukan ni W. Mark Bassett at ng kanyang kapatid na tanggalin ang mga metal band sa nakasarang bahagi ng isang maliit na replika 

ng mga laminang ginto.
Jean B. Bingham (6) Pagkatapos mamangka nang salungat sa hangin, si Jean B. Bingham at ang isang grupo ng mga kabataang babae ay gumawa ng mga layag nang magbago 

ang direksyon ng hangin. Nakita ng isang batang babaeng nagbibisikleta papunta sa isang bahay na may mga “ginintuang bintana” na ginintuan din ang mga 
bintana ng kanilang bahay. Ayaw kilalanin ng mga tao ang pag-unlad ng isang matagumpay na binata.

D. Todd Christofferson (48) Nakaramdam ng malaking kagalakan si Helen Keller nang ipaunawa sa kanya ng kanyang guro ang konsepto ng mga salita.
Carl B. Cook (110) Habang pinagninilayan niya ang tungkuling natanggap ng kanyang kalolo-lolohan mula kay Propetang Joseph Smith, tumanggap ng patibay si Carl B. 

Cook na ang kanyang bagong tungkulin sa Simbahan ay nagmula sa Diyos. Nag-ibayo ang pananampalataya ng isang bagong miyembro at nadaig ang kanyang 
mga pangamba na magturo sa Primary.

Quentin L. Cook (40) Naunawaan ni Quentin L. Cook kung bakit ang tingin ng kanyang ama sa poste ng kuryente ay isa itong pagpapala sa halip na isang sagabal sa magandang tanawin.
J. Devn Cornish (32) Binago ng isang senior resident sa isang ospital ang buhay ni J. Devn Cornish nang sabihin niya rito na siya ay magiging magaling na doktor.
LeGrand R. Curtis Jr. (68) Nagkaroon ng patotoo si Parley P. Pratt at ang apat na iba pang lalaki tungkol sa Aklat ni Mormon. Nagkaroon ng patotoo si LeGrand R. Curtis Jr. tungkol 

dito noong tinedyer siya.
Dean M. Davies (93) Nalaman ni Dean M. Davies sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ang mga miyembro ng ward na binibisita niya ay nagpunta sa sacrament meeting upang 

tunay na sumamba.
Henry B. Eyring (75) Ipinakita ng ama at mga lider ng priesthood ng batang si Henry B. Eyring ang kanyang potensyal at nagkaroon siya ng tiwala sa sarili.

(99) Noong binata siya, hindi makita ni Henry B. Eyring ang takdang panahon ng mga layon ng Panginoon sa pagtatayo ng Kanyang kaharian.
Robert D. Hales (22) Habang nagpapagaling si Elie Wiesel mula sa open-heart surgery, tinanong siya ng kanyang apo kung hindi siya gaanong masasaktan kung mas 

mamahalin siya ng kanyang apo. Tuwing Linggo tinutulungan ng isang mapagmahal na lalaki ang kanyang maysakit na asawa na magbihis at maghanda 
para makapagsimba.

Jeffrey R. Holland (61) Lumagpas sa mga home teacher ang isang pagkakataong tulungan ang isang sister na binaha ang basement. Pinaglingkuran ng home teacher ang isang 
ama na ang anak na lalaki ay namatay sa aksidente.

Peter F. Meurs (85) Noong limang taong gulang siya, nadama ni Peter F. Meurs ang nakapapanatag na impluwensya ng Espiritu Santo nang basbasan ng kanyang ama ang sakramento.
Thomas S. Monson (78) Ipinagdasal ng isang miyembro ng Simbahan na sumusunod sa Word of Wisdom na magkaroon siya ng lakas na maakyat ang lubid pasampa sa kubyerta 

ng isang barko.
(80) Tinanggap ng isang binata sa 1964 World’s Fair ang katotohanan ng plano ng kaligtasan matapos panoorin ang pelikula ng Simbahan na Man’s Search 
for Happiness.

K. Brett Nattress (119) Nalaman ni K. Brett Nattress mula sa kanyang ina na sa kabila ng kanyang mga kamalian noong bata pa siya na mahal siya ng kanyang Ama sa Langit.
Russell M. Nelson (81) Pagkaraan ng isang “masayang gabi” ng isang grupo ng ipinatapong mga Banal sa gitna ng lamig, sinabi ni Eliza R. Snow na “mga banal lamang ang 

kayang magsaya sa lahat ng sitwasyon.” Nadaig ng mga miyembro ng Simbahan ang mga pagsubok, tukso, at “ang likas na tao” sa pamamagitan ng pagtutuon 
ng pansin sa kagalakang nagmumula sa pamumuhay ng ebanghelyo.

Bonnie L. Oscarson (12) Naparami ng isang sister sa Mexico ang mga dumadalo sa klase niya sa Sunday School. Pinrotektahan ng isang ina ang kanyang mga anak laban sa  
masasamang impluwensya sa labas ng tahanan.

Ronald A. Rasband (113) Pinayuhan ni Ronald A. Rasband ang isang kaibigan na “muntik nang mawalan ng pananampalataya.” Ang pananampalataya ng mga ninuno ni  
Ronald A. Rasband ay nanatiling matatag sa kabila ng hirap at pighati. Mabagal kumilos si Ronald A. Rasband ayon sa isang panalanging nasagot hanggang 
sa tumanggap siya ng isang paalala sa banal na kasulatan.

Linda S. Reeves (88) Nagpatotoo si Boyd K. Packer na sa pamamagitan ng pagsisisi at ng Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas, naglaho ang kanyang mga kasalanan.  
Sa pamamagitan ng taos na pagsisisi, isang miyembro, isang missionary, at isang convert ang nakasumpong ng kagalakan at kapayapaan.

Dale G. Renlund (121) Nakadama ng kagalakan ang batang si Dale G. Renlund matapos ipagtapat sa kanyang branch president na nagsindi siya ng paputok sa simbahan.
Evan A. Schmutz (116) Isang miyembro ng Simbahan na ang buong pamilya ay pumanaw sa isang sunog ang tumupad sa kanyang mga tipan at nanampalataya na muli niya 

silang makakasama.
Carole M. Stephens (9) Nagtipon ng lakas ang isang dalagang may bipolar disorder para magpatotoo tungkol sa Tagapagligtas at sa Kanyang Pagbabayad-sala.
Gary E. Stevenson (44) Binasa ng labindalawang-taong-gulang na si Mary Elizabeth Rollins ang Aklat ni Mormon at nagkaroon ng patotoo tungkol dito. Habang nagpapatotoo 

tungkol sa Aklat ni Mormon noong missionary pa siya, tumanggap ng patotoo si Gary E. Stevenson tungkol sa katotohanan nito.
Juan A. Uceda (30) Sinagot ng Ama sa Langit ang desperadong panalangin ni Juan A. Uceda, na nagligtas sa kanya matapos siyang mahulog mula sa daanan sa bundok noong 

nasa misyon siya.
Dieter F. Uchtdorf (15) Hinikayat ng isang dalagita ang kanyang lola na “makinig nang maigi!” Ipinagdasal ng isang ina na bumalik ang kanyang alibughang anak na babae 

sa Panginoon. Dalawang missionary ang nagtagumpay matapos kumatok sa bawat pinto ng isang apat-na-palapag na apartment.
(19) Matapos ang maraming oras, tiyaga, pag-asa, pananampalataya, muling pagtiyak ng kanyang asawa, at maraming litro ng diet soda, natutong gumamit 
si Dieter F. Uchtdorf ng personal computer.
(71) Isang dating miyembro ng Simbahan ang bumalik sa Simbahan dahil sa mga kaibigan, sa Espiritu Santo, at sa hatak ng Mabuting Pastol.

Kazuhiko Yamashita (55) Bilang mission president, binasbasan ni Kazuhiko Yamashita ang isang missionary na “masigasig para kay Cristo.”
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Ang mga propeta at apostol ay 
patuloy na naglilingkod sa buong 
mundo (tingnan sa D at T 107:23). 

Narito ang isang maikling buod ng ilan sa 
kanilang mga aktibidad mula noong huling 
pangkalahatang kumperensya:

Sa pagbisita ni Pangulong Dieter F. 
Uchtdorf, Pangalawang Tagapayo sa 
Unang Panguluhan, noong Mayo 2016, 
binigyan niya ng pag-asa ang mga miyem-
bro sa mga lungsod na inatake kamaka-
ilan ng terorismo sa England, France, at 
Belgium. Binisita niya ang mga refugee, 
nagpunta sa pinagtatayuan ng Paris France 
Temple (na malapit nang matapos), at 
nakibahagi sa pagtatatag ng unang stake sa 
Czech Republic. Noong Hulyo, naglak-
bay siya patungong Italy, at nagbigay ng 
tsekeng nagkakahalaga ng $3 milyon mula 
sa pondo ng Simbahan bilang tulong sa 
mga refugee, at binisita ang mga refugee 
camp sa Greece. Noong Setyembre bini-
sita niya ang mga miyembro sa Romania, 
Moldova, Slovakia, Norway, at Germany,  
kung saan niya muling inilaan ang Freiberg  
Germany Temple. Sinabi niya na nagha-
hatid ang ebanghelyo ng pag-asa sa mga 
tao saanman sila naroon at taglay ng mga 
miyembro ang “tunay na hangarin na 
maging magkakapatid sa Simbahan.”

Pinamunuan ni Elder M. Russell Ballard 
ng Korum ng Labindalawang Apostol ang 
Moscow Russia Stake conference noong 
Hunyo, samantalang nagpulong naman 
ang ibang stake sa Saratov at St. Petersburg, 
Russia. Nakipagpulong din siya sa mga 
miyembro sa Latvia, Estonia, at Ukraine.

Sa England noong Hunyo, sinabi 
ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng 
Labindalawang Apostol sa mga miyembro 
ng British Parliament na ang kalayaan sa 
relihiyon ay nagtutulot sa mga simbahan 
na gumawa ng mabuti sa buong mun-
do. “Nais naming mabigyan ang lahat ng 

Mga Balita sa Simbahan

Paglilingkod ng mga 
Propeta at Apostol

Mula sa itaas: Binati ni Pangulong 
Dieter F. Uchtdorf at ng kanyang 
asawang si Harriet, ang mga Banal 
sa mga Huling Araw sa muling 
paglalaan ng Freiberg Germany 
Temple; nakipagpulong si Elder 
Gary E. Stevenson at ang iba 
pang mga lider ng Simbahan sa 
mga pinuno ng pamahalaan ng 
Vietnam; binigyan ng pag-asa nina 
Pangulong Russell M. Nelson at 
Elder M. Russell Ballard ang mga 
biktima ng pagbaha at ang mga 
boluntaryo sa Louisiana.

Ibaba: Binisita ni Elder Neil L. 
Andersen ang Rarotonga; 
nakipagpulong si Elder Quentin L. 
Cook sa pangulo ng Republika ng 
El Salvador; nakinig si Elder Jeffrey R. 
Holland sa isang kumperensyang 
tumalakay sa pang-uusig sa relihiyon 
na idinaos sa Windsor Castle, 
England.
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naninirahan sa planetang ito ng kalayaan 
sa relihiyon, at hindi natin gaanong naga-
gawa iyan sa kasalukuyan,” sabi niya.

Sa isang kumperensya na tumalakay 
sa pag-uusig sa relihiyon at puwersahang 
pandarayuhan na ginanap sa Windsor 
Castle sa England noong Setyembre, 
sinabi ni Elder Jeffrey R. Holland ng 
Korum ng Labindalawang Apostol na 
maraming aral mula sa karanasan ng mga 
naunang LDS pioneer ang makatutulong 
sa mga refugee ngayon para makayanan 
ang kanilang sitwasyon. “Hangga’t maa-
ari, dapat nating pag-ibayuhin at pana-
tilihin ang kakaibang identidad ng mga 
refugee at pahalagahan ang mga kuwen-
to mula sa kanilang nakaraan,” sabi niya.

Sa Spain, pati na rin sa Canary 
Islands, at sa Portugal, inanyayahan 
ni Elder David A. Bednar ng Korum ng 
Labindalawang Apostol ang mga miyem-
bro, missionary, at lider na hikayatin ang 
mga di-gaanong aktibo na bumalik at 
lubusang makibahagi sa Simbahan.

Matapos na ganap at opisyal na kila-
lanin ng Vietnam ang Simbahan noong 
Hunyo, sina Elder Quentin L. Cook at 
Elder Gary E. Stevenson, kapwa miyem-
bro ng Korum ng Labindalawang Apostol,  
ay nakipagpulong sa mga opisyal ng 
pamahalaan at tinalakay ang kasaysayan 
at pag-unlad ng Simbahan. Tinalakay 
rin nila kung paano nakikibahagi ang 
Simbahan sa mga proyektong panlipunan 
at pagkakawanggawa at tumutulong sa 
mga maralita at nangangailangan. Sila rin 
ang namuno sa mga pulong sa Guam, 
Micronesia, at Japan.

Noong Hunyo rin, ang Brisbane, 
Australia, at Cook Islands ay napagpa-
la sa pagbisita ni Elder Neil L. Andersen 
ng Korum ng Labindalawang Apostol. 
Binisita rin ni Elder Andersen ang isla ng 
Rarotonga at siya ang unang Apostol na 
nakarating sa pulo ng Mangaia.

Noong Hunyo, sa Colombia, Peru, 
at Ecuador iniba ni Elder Ronald A. 
Rasband ng Korum ng Labindalawang 
Apostol ang kanyang iskedyul upang 
bisitahin ang mga taong patuloy pa ring 

bumabangon mula sa pinsalang dulot 
ng malakas na lindol. Ibinahagi niya 
ang mensahe ng pagmamahal mula kay 
Pangulong Thomas S. Monson at tiniyak 
sa mga miyembro na apektado ng lindol 
na hindi sila nalilimutan.

Sa Guatemala noong Agosto, nakita 
ni Elder Quentin L. Cook ang patuloy na 
paglaki ng bilang sa family history research 
at temple work at sinabi na ito ay tanda ng 
pananampalataya ng mga miyembro.

Nang malugod na tanggapin ang hari 
at reyna ng Tonga sa Polynesian Cultural 
Center ng Simbahan sa Hawaii, USA, 
noong Hunyo, nagbigay si Elder Dale G. 
Renlund ng Korum ng Labindalawang 
Apostol ng pambungad na pananalita 
tungkol sa kahalagahan ng mga ugnayan 
ng pamilya.

Sa Louisiana, USA, binisita ni 
Pangulong Russell M. Nelson, Pangulo ng 
Korum ng Labindalawang Apostol, at ni 
Elder M. Russell Ballard ang mga biktima 
ng pagbaha samantalang tumulong naman 
ang mga boluntaryo ng Mormon Helping 
Hands sa paglilinis ng napinsalang mga 
bahay noong Agosto at Setyembre. Sinabi 
ni Elder Ballard na mahigit 11,000 bolun-
taryo ang nagmula sa 13 estado.

At noong Setyembre, sa isang panda-
igdigang debosyonal para sa mga young 
adult na nagmula sa Washington, D.C., 
USA, sinabi ni Elder Cook, “Hindi tayo 
dapat matakot kahit sa mapanganib at 
maligalig na mundo.” Pinayuhan niya ang 
mga young adult na magtakda ng mabu-
buting mithiin at magplano na kamtin ang 
mga ito at huwag maliitin ang kanilang 
mga talento at kakayahan. Hinikayat din 
niya sila na suriin ang kanilang paggamit 
ng social media. “Lagi nating naririnig 
ang tungkol sa pagiging tunay sa social 
media,” sabi niya, ngunit “ang tapat na 
pagiging tulad ni Cristo ay mas mahala-
gang mithiin kaysa pagiging tunay.”

Ang mga bagong impormasyon tung-
kol sa paglilingkod ng mga nabanggit 
na lider ng Simbahan ay matatagpuan 
sa kani-kanilang Facebook pages at sa 
prophets. lds. org. ◼

Ang Simbahan ngayon ay 
may 152 ginagamit na mga 

templo sa buong mundo. Kasa-
ma sa inilaan o muling inilaan na 
mga templo ang Philadelphia 
Pennsylvania Temple [USA], na 
inilaan noong Setyembre 18, 
2016; ang Freiberg Germany 
Temple, na muling inilaan noong 
Setyembre 4, 2016; at ang  
Sapporo Japan Temple, na 
inilaan noong Agosto 21, 2016.

Dalawampu’t siyam pang 
templo ang kasalukuyang 
ginagawa o nire-renovate o ibi-
nalitang itatayo. Ang mga naka-
planong ilaan sa mga nalalapit 
na araw ay ang Fort Collins 
Colorado Temple (Oktubre 
16, 2016), ang Star Valley 
Wyoming Temple (Oktubre 30, 
2016), at ang Hartford Con-
necticut Temple (Nobyembre 
20, 2016), lahat sa USA. ◼

152 Ginagamit 
na mga Templo
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Sa mundo ngayon ng madaliang impormasyon sa 
Internet, ang mga kabataan ay lantad na sa mga taong 

kumakalaban sa Simbahan. Ngunit ang bagong inisyati-
bong tinawag na Doctrinal Mastery ay tumutulong sa mga 
estudyante ng seminary na magkaroon ng mas malalim na 
pagkaunawa sa doktrina ng ebanghelyo at mapalakas ang 
kanilang pananampalataya kay Jesucristo. 

Natututuhan din ng mga estudyante kung paano tumu-
gon sa mahihirap na tanong at problema sa pamamagitan 
ng pagkilos nang may pananampalataya, pagsusuri ng mga 
konsepto at tanong nang may walang-hanggang pananaw, 
at pagsasaliksik ng karagdagang pang-unawa sa pamamagi-
tan ng mga mapagkukunang materyal na itinakda ng Diyos.

Sa isang mensahe sa mga naglilingkod sa Seminary at 
Institute, ganito ang sinabi ni Elder M. Russell Ballard ng 
Korum ng Labindalawang Apostol tungkol sa Doctrinal 
Mastery: “Ang inisyatibong ito ay inspirado at napapana-
hon. Maganda ang magiging impluwensya nito sa ating 
mga kabataan.”

Ang pangunahing hangarin ng Doctrinal Mastery  
ay tulungan ang mga estudyante na:
1.  Magkaroon ng espirituwal na kaalaman.
2.  Maging mahusay sa doktrina ng ebanghelyo at sa  

mga scripture passage kung saan itinuturo ang  
doktrinang iyan.

Dahil sa naisagawa na sa Scripture Mastery, ang pinag-
ibayong programang ito ay magbibigay ng kakayahan sa 
mga estudyante na mapalalim ang kanilang pagbabalik-
loob at katapatan bilang mga disipulo ni Jesucristo, maka-
kahanap ng proteksyon laban sa impluwensya ng kaaway, 
at mapagpapala ang buhay ng iba.

Ang Doctrinal Mastery resources ay makikita sa  
lds. org/ si/ seminary/ manuals. ◼

Doctrinal Mastery

Ang mga Banal sa mga Huling Araw ay dapat maki-
bahagi “sa makabuluhang pakikipaglaban para sa 
kalayaang pangrelihiyon,” sabi ni Elder Dallin H. 

Oaks ng Korum ng Labindalawang Apostol sa isang kum-
perensya para sa kalayaang pangrelihiyon sa Texas, USA, 
noong Setyembre 2016. “Bawat isa, mula sa mga bata sa 
kindergarten hanggang sa mga propesyonal at sa mga ina 
at ama at mga kaibigan at kapitbahay ay dapat literal na 
nauunawaan kung ano ang kalayaang pangrelihiyon at 
bakit ito mahalaga.”

Nagsalita rin si Elder D. Todd Christofferson ng Korum ng 
Labindalawang Apostol tungkol sa pagtatanggol sa kalaya-
ang pangrelihiyon sa isang patriotic service sa Utah, USA, 
noong Hunyo. “Kamakailan,” sabi niya, “katanggap-tanggap 
sa marami na ituring ang kalayaang pangrelihiyon na kara-
patan lamang na sumamba sa halip na karapatan na mala-
yang ipamuhay ang iyong relihiyon sa araw-araw.” Hinikayat 
niya ang mga taong sumasampalataya na manindigan para 
sa kalayaang pangrelihiyon sa pamamagitan ng pagiging 
maalam, pagpapahayag, at pakikibahagi sa mga organisas-
yon at kaganapan sa kultura, komunidad, at pulitika.

Paulit-ulit na tinalakay ng mga lider ng Simbahan ang 
paksa tungkol sa kalayaang pangrelihiyon, nagbibigay ng 
mga mensahe at nakikibahagi sa mga kumperensya sa 
Australia, Brazil, Mexico, at sa United Kingdom at sa iba’t 
ibang lugar sa USA. Hanapin ang kanilang mga mensahe 
at alamin ang tungkol sa kalayaang pangrelihiyon at ano 
ang magagawa ninyo para protektahan ito sa pamamagitan 
ng pagbisita sa religiousfreedom. lds. org. Ang ilan sa 
mga mababasa roon ay partikular na tumutukoy sa Estados 
Unidos, ngunit ang mga alituntunin ay maaaring iangkop 
sa iba pang mga bansa. ◼

Pagtatanggol sa Kalayaang 
Pangrelihiyon



“Mahalaga sa plano ang ating Tagapagligtas na si 

Jesucristo. Kung wala ang Kanyang nagbabayad- 

salang sakripisyo, lahat ay maliligaw. Hindi sapat, 

gayunman, na maniwala lamang sa Kanya at 

sa Kanyang misyon. Kailangan nating gumawa 

at matuto, magsaliksik at manalangin, magsisi 

at magpakabuti. Kailangan nating malaman 

ang mga batas ng Diyos at ipamuhay ang mga 

ito. Kailangan nating matanggap ang Kanyang 

nakapagliligtas na mga ordenansa.”

Pangulong Thomas S. Monson, “Ang Perpektong Landas Tungo 
sa Kaligayahan,” Liahona, Nob. 2016, 80–81.

Tumingin at Mabuhay, ni Ben Hammond
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Tingnan sa Mga Bilang 21:4–9; Alma 33:18–22. Yaong mga  
tumingin kay Moises at sa ahas na tanso, na simbolo ng Anak 
ng Diyos, ay gumaling.



“Mapalad tayo na nasa atin ang katotohanan. Tayo 
ay may tungkuling ibahagi ang katotohanan,” sabi ni  

Pangulong Thomas S. Monson sa Ika- 186 na Ikalawang  
Taunang Pangkalahatang Kumperensya ng Simbahan.  

“Ating ipamuhay ang katotohanan, upang maging marapat 
tayo sa lahat ng ibibigay ng Ama sa atin. Wala siyang gagawin 
na hindi para sa ating kapakanan. Sinabi Niya sa atin, ‘Ito ang 
aking gawain at aking kaluwalhatian—ang isakatuparan ang 
kawalang- kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao.’”




